
RC\1018259NL.doc PE527.341v01-00 }
PE527.342v01-00 }
PE527.343v01-00 }
PE527.344v01-00 }
PE527.355v01-00 }
PE527.360v01-00 } RC1

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Zittingsdocument

5.2.2014 B7-0141/2014 } 
B7-0142/2014 } 
B7-0143/2014 } 
B7-0144/2014 } 
B7-0155/2014 } 
B7-0160/2014 } RC1

GEZAMENLIJKE 
ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement

ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ECR (B7-0141/2014)
ALDE (B7-0142/2014)
S&D (B7-0143/2014)
Verts/ALE (B7-0144/2014)
PPE (B7-0155/2014)
EFD (B7-0160/2014)

over de situatie in Syrië
(2014/2531(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, 
Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, 
Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José 
Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, 
Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, 
Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, 
György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, 
Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Marco Scurria



RC\1018259NL.doc PE527.341v01-00 }
PE527.342v01-00 }
PE527.343v01-00 }
PE527.344v01-00 }
PE527.355v01-00 }
PE527.360v01-00 } RC1

NL

namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, 
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria 
Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier 
Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala
namens de S&D-Fractie
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, 
Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, 
Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
namens de ALDE-Fractie
Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre, Malika 
Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard 
Czarnecki
namens de ECR-Fractie
Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro
namens de EFD-Fractie



RC\1018259NL.doc PE527.341v01-00 }
PE527.342v01-00 }
PE527.343v01-00 }
PE527.344v01-00 }
PE527.355v01-00 }
PE527.360v01-00 } RC1

NL

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië
(2014/2531(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Syrië,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over Syrië, in het bijzonder die van 20 
januari 2014; gezien de conclusies van de Europese Raad over Syrië,

– gezien de verklaringen van Catherine Ashton, vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, over Syrië, en 
in het bijzonder haar uitlatingen op de Syriëconferentie (Genève II) op 22 januari 2014, en 
gezien haar verklaring van 18 januari 2014 over het besluit van de Algemene Vergadering 
van de Syrische coalitie van de oppositie om de Syriëconferentie bij te wonen,

– gezien resolutie nr. 2118 van de VN-Veiligheidsraad van 27 september 2013 over de 
vernietiging van de chemische wapens in Syrië; gezien het op 12 december 2013 
gepubliceerde eindverslag van de VN-missie die de beschuldigingen over het gebruik van 
chemische wapens in de Arabische Republiek Syrië heeft onderzocht,

– gezien de verklaringen over Syrië van de commissaris voor Internationale samenwerking, 
humanitaire hulp en crisisbestrijding, Kristalina Georgieva,

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 24 september 2013 over de gestage 
ernstige verslechtering van de mensenrechtensituatie en de humanitaire situatie in de 
Arabische Republiek Syrië,

– gezien het 6e rapport van de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie van de VN 
voor de Arabische Republiek Syrië van 11 september 2013,

– gezien het slotcommuniqué van de actiegroep voor Syrië (het "communiqué van Genève") 
van 30 juni 2012; gezien de Genève II-conferentie die op 22 januari 2014 van start is gegaan 
en de uitlatingen van de secretaris-generaal van de VN bij de opening en afsluiting ervan, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien de internationale verplichtingen van Syrië, waaronder het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten, het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing, het Verdrag inzake de rechten van het kind en het 
bijbehorende Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende 
conflicten, alsmede het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide,

– gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

– gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement,
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A. overwegende dat het geweld in Syrië verder escaleert en de dodentol almaar blijft toenemen; 
overwegende dat volgens de Verenigde Naties sinds het begin van het gewelddadige 
optreden tegen vreedzame betogers in Syrië meer dan 130 000 mensen, in grote meerderheid 
burgers, om het leven gekomen zijn; overwegende dat volgens het VN-Bureau voor de 
coördinatie van humanitaire aangelegenheden (OCHA) naar schatting 9 miljoen personen 
humanitaire hulp nodig hebben in Syrië, waaronder meer dan 6,5 miljoen mensen die binnen 
Syrië zelf ontheemd zijn, en dat meer dan 2,3 miljoen mensen het land zijn ontvlucht, 
voornamelijk naar Turkije, Jordanië, Libanon, Egypte en Irak;

B. overwegende dat de dramatische mensenrechten-, humanitaire en veiligheidssituatie blijft 
verslechteren; overwegende dat de mensenrechten op grote schaal worden geschonden door 
het Assad-regime en onbuigzame groeperingen die het regime steunen, waarbij onder meer 
sprake is van moordpartijen en andere gevallen van onrechtmatige doodslag, willekeurige 
arrestatie en onrechtmatige detentie, gijzelacties, gedwongen verdwijningen, executie van 
gevangenen, stelselmatige foltering en mishandeling, seksueel geweld en schending van de 
rechten van kinderen; overwegende dat het Syrische regime hele wijken heeft verwoest om 
burgers collectief te straffen; overwegende dat de grootschalige vernietiging van stedelijke 
gebieden tot wanhoop en het vertrek van grote aantallen burgers heeft geleid;

C. overwegende dat er bewijzen zijn van standrechtelijke executies en andere vormen van 
mensenrechtenschendingen door troepen die zich tegen het Assad-regime verzetten; 
overwegende dat er wel 2 000 verschillende groeperingen tegen het Assad-regime vechten, 
waaronder veel georganiseerde criminele groepen; overwegende dat de aanwezigheid en 
infiltratie van aan al-Qaeda gelinkte milities zoals ISIS en Jabhat al-Nusra, die ook veel 
strijders met een radicale islamistische agenda tellen uit het buitenland en de EU, toeneemt; 
overwegende dat radicalisering een groot gevaar is in de regio;

D. overwegende dat de toename van de inmenging door buitenlandse spelers, hun militaire 
middelen en politieke steun, en het aanhouden van de verdeeldheid in de internationale 
gemeenschap, met inbegrip van de VN-Veiligheidsraad, het conflict omvormen tot een 
oorlog op afstand;

E. overwegende dat een voormalige fotograaf van de Syrische militaire politie 55 000 digitale 
foto's heeft aangeleverd van ongeveer 11 000 slachtoffers aan de Syrische nationale 
beweging, wat wijst op wijdverbreide en systematische schendingen van het internationaal 
humanitair recht door het regime; overwegende dat een team van internationale juridische 
deskundigen op hoog niveau de foto's heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat 
"het onderzochte materiaal duidelijk bewijs levert van systematische foltering en het doden 
van gevangenen door de agenten van de Syrische regering, dat door een rechtbank zou 
kunnen worden aanvaard" en dat dergelijk bewijsmateriaal erop wijst dat er misdrijven tegen 
de menselijkheid en oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden;

F. overwegende dat de gewelddadige crisis in Syrië geleid heeft tot een humanitaire catastrofe 
die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis, en overwegende dat het einde nog niet in 
zicht is; overwegende dat meer dan de helft van de getroffenen kinderen zijn die te kampen 
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hebben met verhongering, ondervoeding en ziekten; overwegende dat het ontbreken van 
toegang tot voedsel, water, elementaire gezondheidszorg, hygiëne, onderdak en onderwijs 
een kritische dimensie vormt van deze humanitaire catastrofe; overwegende dat de levering 
van humanitaire hulp wordt gehinderd door een gebrek aan veiligheid, het ontzeggen van 
toegang door de Syrische autoriteiten en aan infrastructuur gerelateerde obstakels;

G. overwegende dat 560 000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië een bijzonder kwetsbare groep 
vormen die getroffen wordt door het conflict; overwegende dat 250 000 Syriërs vastzitten in 
belegerde of moeilijk toegankelijke gebieden, waaronder 18 000 Palestijnse vluchtelingen in 
het vluchtelingenkamp Yarmouk buiten Damascus die op grote schaal lijden, en dat er naar 
verluidt 57 mensen van de honger zijn omgekomen; overwegende dat op grond van de 
resultaten van de onderhandelingen over het vluchtelingenkamp Yarmouk enige hulp is 
verleend aan de bewoners van dit kamp, hoewel er veel meer nodig is; 

H. overwegende dat het aanhoudende geweld een enorm destabiliserend effect heeft gehad op de 
buurlanden, met name vanwege de enorme vluchtelingenstromen; overwegende dat deze 
landen met ernstige binnenlandse problemen kampen, waarbij met name Libanon en Jordanië 
bijzonder kwetsbaar zijn; overwegende dat, indien Libanon afglijdt naar een gewelddadig 
conflict, dit niet alleen een humanitaire crisis belooft maar ook het risico inhoudt dat de 
gehele regio instort;

I. overwegende dat de Syriëconferentie (Genève II) op 22 januari 2014 door de secretaris-
generaal van de VN is geopend met als doel een politieke oplossing voor het conflict te 
vinden door middel van een alomvattend akkoord tussen de Syrische regering en de oppositie 
over de volledige uitvoering van het communiqué van Genève, waarin werd opgeroepen tot 
de vorming van een overgangsregering die uiteindelijk verkiezingen moet organiseren; 
overwegende dat de constructieve deelname van alle relevante actoren in het vredesproces 
van cruciaal belang is om tot een blijvende politieke oplossing te komen; overwegende dat de 
Algemene Vergadering van de Syrische coalitie van revolutionaire en oppositiekrachten op 
18 januari 2014 besloten heeft de uitnodiging te aanvaarden om zich aan te sluiten bij dit 
proces, maar dat verschillende rebellengroeperingen niet vertegenwoordigd waren; 
overwegende dat Iran eerst was uitgenodigd maar vervolgens werd geschrapt van de lijst met 
genodigden voor de conferentie in Zwitserland; overwegende dat de onderhandelingen op 31 
januari 2014 werden opgeschort en de volgende overlegronde gepland is voor 10 februari 
2014; overwegende dat de gevechten aanhielden tijdens de conferentie van Genève II;

J. overwegende dat op 15 januari 2014 in Koeweit de tweede internationale donorconferentie 
voor Syrië plaatsvond en dat daar 2,4 miljard USD werd toegezegd, maar dat dit bedrag nog 
niet volstaat om de grote humanitaire behoefte te dekken, die door verschillende VN-organen 
wordt geschat op 6,5 miljard USD; overwegende dat de EU-financiering voor humanitaire 
hulp voor Syrië en de buurlanden is opgelopen tot 1,1 miljard EUR;

K. overwegende dat een groot aantal vreedzame burgeractivisten, mensenrechtenactivisten, 
intellectuelen, religieuzen, waaronder twee bisschoppen, journalisten en 
gezondheidsmedewerkers worden geconfronteerd met intimidatie, arrestatie, marteling of 
verdwijning in de handen van het Syrische regime, en in toenemende mate ook in handen van 
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verschillende rebellengroeperingen; overwegende dat de winnares van de Sacharov-prijs 
2011, Razan Zeitouneh, in december 2013 in Damascus is ontvoerd, samen met haar man en 
andere mensenrechtenactivisten en dat er nog steeds niets bekend is over hun lot;

L. overwegende dat de VN-missie die de beschuldigingen over het gebruik van chemische 
wapens in de Arabische Republiek Syrië heeft onderzocht, op 12 december 2013 haar 
conclusie heeft gepubliceerd dat er in 2013 chemische wapens werden gebruikt tegen 
soldaten en/of burgers, onder wie kinderen; overwegende dat de VN-Veiligheidsraad op 
27 september 2013 unaniem resolutie 2118 (2013) heeft aangenomen, waarin onder meer 
steun werd gegeven aan de voortvarende, op 30 juni 2014 af te ronden vernietiging van het 
Syrische arsenaal aan chemische wapens; overwegende dat nog maar 5% van de totale 
voorraad chemische wapens het land heeft verlaten om te worden vernietigd; overwegende 
dat de overgrote meerderheid van de doden en gewonden echter het slachtoffer is van 
conventionele wapens; overwegende dat het Assad-regime de afgelopen maanden op grote 
schaal spijkerbommen heeft gebruikt, waarbij enorm veel slachtoffers zijn gevallen;

M. overwegende dat het aantal Syriërs dat asiel aanvraagt in de EU het afgelopen jaar is blijven 
toenemen en dat de Syrische vluchtelingencrisis een eerste test vormt voor het nieuwe, 
herziene gemeenschappelijk Europees asielstelsel; 

N. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 9 oktober 2013 de lidstaten heeft 
aangemoedigd om in dringende behoeften te voorzien door veilige toegang tot de EU te 
bieden om Syriërs tijdelijk toe te laten en door middel van hervestiging bovenop de 
bestaande nationale quota's, alsook door middel van toelating op humanitaire gronden;

1. veroordeelt ten zeerste de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten en het 
internationaal humanitair recht door het Assad-regime, waaronder alle gewelddaden, 
gevallen van stelselmatige foltering en de executie van gevangenen; veroordeelt alle 
schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door gewapende 
groeperingen die zich tegen het regime verzetten; veroordeelt ten zeerste alle schendingen en 
misbruiken tegen kinderen en vrouwen, met name seksueel misbruik en geweldpleging, 
onder meer in naam van de jihad (Jihad al-Nikah); veroordeelt ten zeerste het toenemende 
aantal terreuraanslagen door aan Al-Qaeda gelinkte extremistische organisaties en 
individuen, die zeer veel slachtoffers en grote vernielingen tot gevolg hebben; roept op tot 
beëindiging van alle vijandigheden in Syrië; benadrukt dat degenen die verantwoordelijk zijn 
voor de wijdverbreide, stelselmatige en grove mensenrechtenschendingen in Syrië ter 
verantwoording moeten worden geroepen en voor de rechter moeten worden gebracht en 
steunt de oproep van de EU aan alle buitenlandse strijders in Syrië, waaronder Hezbollah, om 
zich onmiddellijk terug te trekken, en om alle externe financiering en steun stop te zetten; 

2. betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers; prijst de moed van het Syrische 
volk en bevestigt nogmaals zijn solidariteit met hun strijd voor vrijheid, waardigheid en 
democratie;

3. uit zijn bezorgdheid over de toename van de betrokkenheid van extremistische islamitische 
groeperingen en buitenlandse strijders bij het conflict in Syrië, het toegenomen religieus en 
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etnisch gemotiveerde geweld in het land en de voortdurende versplintering en interne 
verdeeldheid van de oppositie; blijft de Nationale Coalitie van Syrische revolutionaire en 
oppositiekrachten aanmoedigen om een sterker verenigd, op integratie gericht en 
georganiseerd oppositiefront tot stand te brengen, zowel intern als extern;

4. geeft zijn volledige steun aan de Syriëconferentie (Genève II), die de eerste stap moet 
vormen in een proces dat tot een politieke en democratische oplossing van het conflict zal 
leiden, en benadrukt dat het van fundamenteel belang is om het Genève II-proces in leven te 
houden; is ingenomen met de inspanningen van speciaal gezant van de VN Lakhdar Brahimi 
die het mogelijk heeft gemaakt dat de strijdende partijen nu voor het eerst rechtstreeks met 
elkaar onderhandelen; is ervan overtuigd dat een duurzame oplossing van de huidige crisis in 
Syrië alleen kan worden bereikt via een inclusief politiek proces waarin Syrië de leiding heeft 
en de internationale gemeenschap steun verleent; onderstreept dat er behoefte is aan een 
echte politieke overgang in het land, om zo tegemoet te komen aan de wens van het volk naar 
vrijheid en democratie; herhaalt zijn oproep aan president Assad om af te treden; 

5. wijst in deze context op het cruciale belang van maatregelen om het vertrouwen op te 
bouwen; dringt er bijgevolg bij de onderhandelende delegaties op aan plaatselijke staakt-het-
vuren te sluiten en uit te voeren, de belegering van bepaalde stedelijke gebieden, waaronder 
Homs, op te heffen, gevangenen vrij te laten of uit te wisselen en de humanitaire 
hulpverlening aan burgers in nood te vergemakkelijken, als springplank naar wezenlijke 
onderhandelingen op basis van het communiqué van Genève; merkt op dat er tijdens de 
eerste gesprekken geen serieuze doorbraak en geen belangrijke standpuntverschuiving bij 
beide partijen vielen vast te stellen; wijst eveneens op het belang van het betrekken van alle 
belangrijke internationale spelers bij het Genève II-proces; is van mening dat een toenadering 
op lange termijn tussen het westen en Iran zou kunnen zorgen voor een regionale context die 
bevorderlijk is voor het verzoeningsproces in Syrië;

6. is ingenomen met de vooruitgang en de internationale samenwerking met betrekking tot de 
vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en vraagt de volledige tenuitvoerlegging 
van het besluit van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het verbod van chemische 
wapens van 27 september 2013; uit zijn bezorgdheid over berichten dat eind januari 2014 
slechts 5% van de Syrische chemische wapens uit het land zou zijn verwijderd om te worden 
vernietigd, en dringt er bij de Syrische autoriteiten op aan om zich te houden aan het tijdspad 
dat is vastgesteld in resolutie nr. 2118 (2013) van de VN-Veiligheidsraad; dringt erop aan dat 
er bijzondere aandacht wordt verleend aan de milieuveiligheid van het vernietigingsproces en 
het beheer van het resterende afval; benadrukt echter dat conventionele wapens aan de 
oorzaak liggen van de overgrote meerderheid van de sterfgevallen en verwondingen in de 
gewelddadige crisis in Syrië;

7. benadrukt dat het verlichten van het lijden van miljoenen Syriërs die nood hebben aan 
basisgoederen en -diensten, gelet op de ongekende omvang van de crisis, een prioriteit moet 
zijn van de EU en van de hele internationale gemeenschap; verzoekt om een dringende 
humanitaire resolutie van de VN-Veiligheidsraad over dit onderwerp; verzoekt met name 
Rusland en China als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan de goedkeuring van een humanitaire 
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resolutie; dringt er nogmaals bij de EU en haar lidstaten op aan om hun humanitaire 
verantwoordelijkheden niet uit de weg te gaan en meer steun te verlenen aan Syrische 
vluchtelingen en om hun inspanningen op dit gebied op een meer doeltreffende manier te 
coördineren; veroordeelt de stelselmatige tegenwerking van pogingen om humanitaire hulp te 
verlenen en verzoekt alle bij het conflict betrokken partijen, en in het bijzonder het Assad-
regime, de verlening van humanitaire hulp en bijstand via alle mogelijke kanalen te 
vergemakkelijken, ook over grenzen en conflictlijnen heen, en de veiligheid van alle 
medische en humanitaire hulpverleners te garanderen;

8. herinnert eraan dat overeenkomstig het internationaal humanitair recht, gewonden en zieken 
in de mate van het mogelijke en met zo weinig mogelijk vertraging alle medische zorg en 
aandacht moeten krijgen die hun toestand vergt; benadrukt dat de doelbewuste uithongering 
van burgers en aanvallen op medische infrastructuur krachtens het internationaal recht 
verboden zijn en als oorlogsmisdaden zullen worden beschouwd;

9. vraagt opnieuw om de inrichting van veiligheidszones aan de Turks-Syrische grens en 
mogelijk ook in Syrië, alsook om de instelling van humanitaire corridors door de 
internationale gemeenschap;

10. dringt aan op de onmiddellijke, onvoorwaardelijke en veilige vrijlating van alle politieke 
gevangenen, medisch personeel, humanitaire hulpverleners, journalisten, religieuze figuren 
en mensenrechtenactivisten, waaronder de winnares van de Sacharov-prijs 2011, Razan 
Zeithouneh, en dringt aan op gecoördineerde EU-maatregelen om haar vrijlating te 
verzekeren; verzoekt alle partijen hun veiligheid te waarborgen; verzoekt de Syrische 
regering met klem internationale documentatie-instanties, waaronder de 
onderzoekscommissie van de VN over Syrië, onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang te 
verlenen tot al haar detentiecentra;

11. veroordeelt de intimidatie en aanvallen tegen vreedzame activisten en journalisten; betreurt 
het bestaan van internetcensuur en de beperkte toegang tot blogs en sociale netwerken; 
herinnert eraan dat het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van 
journalisten en vrije en onafhankelijke media fundamentele elementen zijn voor een 
democratisch politiek proces; benadrukt eveneens het belang van de versterking van het 
maatschappelijk middenveld in Syrië en van de actieve en betekenisvolle deelname van 
vrouwen, jongeren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan het 
Genève II-proces en aan de wederopbouw van het land;

12. benadrukt dat het belangrijk is dat alle spelers bescherming bieden aan zeer kwetsbare 
groepen in de Syrische samenleving, zoals etnische en religieuze minderheden, waaronder 
christenen, in de huidige crisis, en dat ze deelnemen aan het Genève II-proces, met als doel 
de instandhouding van de traditie van een interculturele, interetnische en interreligieuze 
samenleving in het land met het oog op een toekomstig nieuw Syrië; 

13. roept op tot nultolerantie met betrekking tot het vermoorden, ontvoeren en rekruteren van 
met name kinderen en vraagt alle partijen die bij het conflict betrokken zijn om resolutie nr. 
1612 (2005) van de VN-Veiligheidsraad betreffende kinderen en gewapende conflicten 
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volledig na te leven; onderstreept eveneens dat het belangrijk is gevallen van seksueel en 
gendergebaseerd geweld te voorkomen en passende steun te bieden aan slachtoffers; 
benadrukt in deze context het belang van programma's om vroegtijdig een antwoord te 
bieden op gendergebaseerd geweld; is eveneens ingenomen met het "No Lost Generation"-
initiatief van de VN en haar humanitaire partners, dat tot doel heeft de wonden van de 
Syrische kinderen te helen en hun toekomst te vrijwaren, en moedigt de EU aan dit initiatief 
op een actieve manier te steunen;

14. vraagt om bijzondere aandacht voor de situatie van Palestijnse vluchtelingen in Syrië, en met 
name voor de alarmerende humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp van Yarmouk; 
vraagt alle partijen die bij het conflict betrokken zijn om de VN-organisatie voor 
hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het nabije Oosten en andere internationale 
hulporganisaties onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang te verlenen tot dit 
vluchtelingenkamp, met als doel het buitensporige lijden van de bevolking ervan te 
verlichten;

15. blijft in dit verband de werkzaamheden van de door de VN-Mensenrechtenraad opgerichte 
onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor de Arabische Republiek Syrië 
steunen en herhaalt zijn oproep aan de VN-Veiligheidsraad om de situatie in Syrië door te 
verwijzen naar het Internationaal Strafhof voor een formeel onderzoek; vraagt de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid om actie te ondernemen in deze richting;

16. looft de gastgemeenschappen en de buurlanden van Syrië, met name Jordanië, Libanon, 
Turkije, Irak en Egypte, voor de vernuftige manier waarop zij zorgen voor onderkomen en 
humanitaire hulp voor de gezinnen die het gewapende conflict in Syrië ontvluchten; spreekt 
opnieuw zijn diepe bezorgdheid uit over de humanitaire, sociale, economische, politieke en 
veiligheidsgerelateerde gevolgen van de crisis in Syrië voor de hele regio, en met name voor 
Libanon en Jordanië; herhaalt dat een coherent antwoord geboden is om de gastlanden te 
ondersteunen, en dat dit ook humanitaire, macro-economische en ontwikkelingshulp moet 
omvatten, en herhaalt zijn oproep aan de EU om een humanitaire conferentie over de 
Syrische vluchtelingencrisis te houden, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan 
maatregelen om de gastlanden in de regio te steunen bij hun inspanningen om het 
voortdurend groeiende aantal vluchtelingen op te vangen en een opendeurbeleid te 
handhaven;

17. benadrukt dat een gezamenlijke aanpak van de EU en haar lidstaten nodig is met betrekking 
tot de crisis in Syrië, zowel op het vlak van humanitaire hulpverlening als daarbuiten, en 
blijft de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Catherine Ashton en Commissielid Kristalina 
Georgieva steunen bij hun inspanningen om te zorgen voor een betere coördinatie op dit 
vlak;

18. is ingenomen met de 2,4 miljard USD die in Koeweit is toegezegd, en verzoekt de donoren 
hun beloftes en toezeggingen spoedig na te komen; is ingenomen met de toezeggingen van 
de EU en haar lidstaten, waardoor zij de grootste donoren van financiële steun en 
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toekomstige toezeggingen zijn; wijst er echter op dat bijkomende aanzienlijke inspanningen 
nodig zijn om te voorzien in de humanitaire behoeften in Syrië, en vraagt bijgevolg extra 
financiële bijdragen van internationale spelers;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, de speciale gezant van de VN-Arabische Liga in Syrië, het 
parlement en de regering van Irak, het parlement en de regering van Jordanië, het parlement 
en de regering van Libanon, het parlement en de regering van Turkije, het parlement en de 
regering van Egypte, het parlement en de regering van Rusland, het parlement en de regering 
van China en alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in Syrië.


