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Padėtis Sirijoje  

2012 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje 

(2012/2543(RSP))  

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 10 d., lapkričio 14 d., gruodžio 1 d. ir 2012 m. sausio 

23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Sirijos ir į 2011 m. spalio 23 d. ir gruodžio 9 d. 

Europos Vadovų Tarybos išvadas, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 8 d., lapkričio 3 ir 28 d., gruodžio 2 d. ir 2012 m. vasario 

1 d. bei 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 

užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl 

ribojamųjų priemonių Sirijai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/273/BUSP1 ir į 

Tarybos sprendimą sustiprinti ES Sirijos režimui taikomas ribojamąsias priemones, 

priimtą po 2012 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl 

ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 442/20112, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 27 d., spalio 16 d. ir lapkričio 12, 16 ir 24 d., 2012 m 

sausio 22 d. ir vasario 12 d. Arabų Lygos pareiškimus dėl padėties Sirijoje, 2011 m. 

lapkričio 2 d. Arabų Lygos veiksmų planą ir 2011 m. lapkričio 27 d. priimtas Arabų 

Lygos sankcijas Sirijai, 

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos pirmininko 2011 m. rugpjūčio 3 d. pareiškimą, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos trečiojo komiteto 2011 m. 

lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje, 

– atsižvelgdamas į nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijos Arabų 

Respublikoje tirti 2011 m. lapkričio 23 d. ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 2011 m. gruodžio 2 d. 

rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje, 

– atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, 

socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
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nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį 

protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir Konvenciją dėl kelio 

užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuriuos Sirija yra pasirašiusi, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi nuo žiauraus taikių protestų Sirijoje malšinimo pradžios, t. y. nuo 2011 m. kovo 

mėn., dramatiškai daugėja nuolatinių žudymų, smurto ir kankinimų ir Sirijos kariuomenė 

bei saugumo pajėgos toliau vykdo tikslingus žudymus, kankinimus ir masinius areštus; 

kadangi vyriausybinės pajėgos laiko apgulusios daugelį Sirijos miestų ir miestelių, jie yra 

bombarduojami; kadangi itin sudėtinga gauti maisto ir medicinos reikmenų; kadangi dėl 

smurto ir perkėlimų daugelis Sirijos gyventojų patiria blogėjančią humanitarinę padėtį; 

B. kadangi JT skaičiavimais žuvusiųjų Sirijoje skaičius per 11 mėnesių trunkantį sukilimą 

viršijo 5 400, nors šiuos skaičius sunku atnaujinti, nes visiškai uždarytos kai kurios 

vietovės, pavyzdžiui, kai kurie Homso rajonai; kadangi dar tūkstančiai buvo sužeisti, 

mažiausiai 69 000 buvo sulaikyti, iš kurių apie 32 000 buvo paleista, o apie 12 400 

pabėgo į kaimynines šalis; kadangi JT Vaikų fondas pranešė, kad šimtai vaikų buvo 

nužudyti ir dar keli šimtai nesankcionuotai suimti, kankinami ir kalinimo metu seksualiai 

išnaudojami; 

C. kadangi apgulto Holmso miesto gyventojai nuolat stipriai bombarduojami ir baiminasi, 

kad režimas rengiasi įvykdyti galutinį mirtiną antžeminį puolimą; kadangi 2012 m. 

vasario 12 d. arabų žiniasklaida pranešė, kad besitęsiant Homso puolimui Sirijos tankai ir 

artilerija smarkiai bombarduoja Hamos miestą; kadangi tuo pačiu metu Sirijos valdžios 

institucijos primygtinai teigia, kad kovoja su „teroristų grupėmis“ ir kovą tęs, kol bus 

atkurta „tvarka“; 

D. kadangi daugybė prezidento Basharo al-Assado pažadų dėl reformų ir amnestijų niekada 

nebuvo vykdomi ir režimas prarado bet kokį patikimumą ir teisėtumą, todėl pasigirdo 

dažni tarptautinės bendruomenės raginimai prezidentui atsistatydinti; 

E. kadangi, vykdydami svarbią užduotį pateikti nepriklausomą informaciją apie įvykius 

Sirijoje, buvo nužudytas Prancūzijos žurnalistas ir sužeistas Nyderlandų žurnalistas; 

kadangi Sirijos valdžios institucijos į šalį neįleidžia tarptautinių žurnalistų; kadangi 

Sirijos pabėgėlių liudijimai, piliečių pranešimai ir judriojo ryšio telefonais užregistruoti 

vaizdai, perduodami per pavienes palydovines jungtis, ir toliau yra svarbiausi 

informacijos iš Sirijos šaltiniai; 

F. kadangi Arabų lyga nusprendė kreiptis į JT Saugumo Tarybą paramos ieškant politinio 

sprendimo Sirijoje; kadangi 2012 m. vasario 4 d. Rusijos Federacija ir Kinija vetavo JT 

Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje buvo reiškiama parama Arabų lygos raginimui 

laikytis visa apimančio ir taikus politinio proceso, kuriam vadovautų sirai; kadangi 

2012 m. sausio 28 d. Arabų Lygos stebėjimo misijos veikla Sirijoje buvo sustabdyta dėl 

kritinio padėties pablogėjimo; 

G. kadangi 2012 m. sausio 18 d. įsigaliojo papildomos ES ribojamosios priemonės Sirijos 

režimui, tarp kurių taikomas telekomunikacijų stebėsenos įrangos, skirtos Sirijos režimui 

naudoti, eksporto draudimas, draudimas dalyvauti tam tikruose infrastruktūros 

projektuose ir investicijų į šiuos projektus draudimas, taip pat papildomi apribojimai dėl 

lėšų pervedimo ir finansinių paslaugų teikimo; 



H. kadangi 2012 m. sausio 23 d. asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ES 

ribojamosios priemonės, sąrašas papildytas ir įrašyti dar 22 fiziniai asmenys, atsakingi už 

žmogaus teisių pažeidimus, ir aštuoni juridiniai asmenys, remiantys režimą finansiškai; 

I. kadangi reaguodamos į didėjantį smurtą ir rimtus nuogąstavimus dėl saugumo, Jungtinės 

Amerikos Valstijos uždarė savo ambasadą Sirijoje; kadangi Prancūzija, Italija, 

Nyderlandai, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Belgija atšaukė savo 

ambasadorius; kadangi Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir Tunisas atšaukė savo 

ambasadorius ir nusprendė išsiųsti Sirijos ambasadorius iš savo sostinių; 

J. kadangi nuo 2011 m. kovo mėn. dešimtys tūkstančių Sirijos pabėgėlių ieškojo 

prieglobsčio Turkijoje; kadangi Turkija, kurios tarptautinis vaidmuo vis auga, prieštarauja 

smurtui Sirijoje; 

K. kadangi baisi padėtis Sirijoje jau daro neigiamą poveikį padėčiai Libane, baiminamasi, 

jog neramumai peržengs sieną, ir dėl šios priežasties visas regionas susidurs su 

nenuspėjamomis pasekmėmis ir padariniais, 

L. kadangi Rusija ir toliau Sirijos režimui parduoda ginklus ir karines medžiagas, taip pat 

turi karinio jūrų laivyno bazę Sirijoje; kadangi ES nustatė galiojantį embargą Sirijai 

skirtai karinei įrangai ir kadangi Kipre buvo sulaikytas Rusijos laivas, kuris Kipro 

valdžios institucijų teigimu apgaulinga dingstimi toliau vyko į Siriją; kadangi 

Vyriausiosios įgaliotinės biuras šio įvykio aplinkybių niekada nebuvo viešai ir oficialiai 

nepaaiškino; 

M. kadangi po gruodžio Specialiosios JTŽTT sesijos dėl Sirijos, remdamasis JT 

Nepriklausomos tyrimų komisijos ataskaitos išvadomis ir JT Generaliniam sekretoriui 

2012 m. sausio 15 d. pareiškus, kad represijų kelias veda į aklavietę, JT Žmogaus teisių 

komisaras paragino Siriją paduoti į Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) dėl įtarimų 

nusikaltimais; 

1. apgailestauja dėl to, kad Rusija ir Kinija pasinaudojo veto teise JT Saugumo Taryboje ir 

blokavo rezoliucijos dėl Sirijos projektą, t. y. balsavo prieš Arabų Lygos taikaus ir 

demokratinio pereinamojo proceso pasiūlymą, o Basharo al-Assado režimas tai suprato, 

kaip leidimą sustiprinti represines priemones vietoje ir naudoti sunkiuosius ginklus bei 

nesirinktinai veikiančią jėgą prieš beginklius civilius; pakartoja savo raginimą JT 

Saugumo Tarybos narėms, ypač Rusijai ir Kinijai, pripažinti savo atsakomybę ir siekti 

užtikrinti, kad nedelsiant būtų nutrauktos smurtinės represijos prieš Sirijos gyventojus; 

toliau remia ES ir jos valstybių narių pastangas šioje srityje; 

2. Ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, 

kad bendradarbiaujant su Rusija ir Kinija būtų priimta JTST rezoliucija; 

3. ragina Rusiją, kuri yra didžiausia užjūrio ginklų tiekėja Sirijos vyriausybei, nedelsiant 

nutraukti ginklų siuntas Sirijai ir ragina ES parengti bendrovių, kurios tiekia ginklus 

Sirijai, juodąjį sąrašą; ragina ES veikėjus visapusiškai laikytis Europos Sąjungos elgesio 

kodekso ginklų eksporto srityje, kurio paskirtis – užkirsti kelią įrangos, kuri gali būti 

panaudota vykdant vidaus represijas arba prisidedant prie nestabilumo regione, eksportui; 

4. dar kartą kuo griežčiausiai smerkia brutalias Sirijos režimo represijas, vykdomas prieš 

Sirijos gyventojus, ypač Homso mieste; reiškia itin didelį susirūpinimą dėl Sirijos 



valdžios institucijų padarytų sunkių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant masinius 

suėmimus, be teismo vykdomus žudymus, nesankcionuotus sulaikymus, prievartinius 

dingimus, areštuotųjų, įskaitant vaikus, kankinimą ir netinkamą elgesį su jais; pabrėžia, 

kad negalima atsisakyti teikti medicinos pagalbą asmenims, dėl vykdomo smurto 

patyrusiems sužeidimus; 

5. yra susirūpinęs dėl to, kad pagal 2012 m. vasario 7 d. UNICEF kreipimąsi ir 

nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti 2011 m. lapkričio 

23 d. ataskaitą nuo 2011 m. kovo mėnesio, kai Sirijoje prasidėjo smurtavimai, apie 400 

vaikų mirė ir beveik 380, kai kurie iš jų jaunesni nei 14 metų, buvo neakcionuotai suimti 

ir kalinami patyrė kankinimus bei seksualinį smurtą; griežtai smerkia visus žmogaus 

teisių, taip pat vaikų teisių, pažeidimus, kuriuos padarė Sirijos karinės ir saugumo 

pajėgos, ir ragina Sirijos vyriausybę nutraukti visus daromus vaikų teisių ir žmogaus 

teisių pažeidimus; 

6. reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms; vertina Sirijos gyventojų drąsą ir ryžtą ir 

tvirtai remia jų siekį užtikrinti visapusišką pagarbą demokratijai, teisinės valstybės 

principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat geresnes ekonomines ir 

socialines sąlygas; 

7. pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al Assadui ir jo režimui nedelsiant 

atsistatydinti, kad būtų sudarytos sąlygos taikiam ir demokratiniam pereinamajam 

procesui Sirijoje; 

8. dar kartą ragina Basharo al Assado režimą nedelsiant nutraukti smurtinius veiksmus prieš 

Sirijos gyventojus, iš miestų atitraukti karinius dalinius ir tankus ir išlaisvinti visus 

sulaikytus protestų dalyvius, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, tinklaraštininkus 

ir žurnalistus, suteikti galimybę tarptautinėms humanitarinėms ir žmogaus teisių 

organizacijoms bei tarptautinei žiniasklaidai nekliudomai patekti į šalį; 

9. pakartoja raginimą skubiai atlikti nepriklausomą ir skaidrų Sirijos valdžios institucijų ir 

karinių ir saugumo pajėgų padarytų plataus masto, sistemingų ir sunkių žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių pažeidimų tyrimą siekiant užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė 

patrauktų atsakomybėn visus asmenis, atsakingus už šiuos veiksmus, kurie gali prilygti 

nusikaltimams žmoniškumui; laikosi nuomonės, kad aiškūs atskaitomybės mechanizmai 

turi užimti pagrindinę vietą JTST pastangose užbaigti Sirijos krizę, ir dar kartą pritaria JT 

Žmogaus teisių komisaro raginimui paduoti Siriją į TBT; 

10. primena, kad remia Arabų Lygos pastangas nutraukti smurtą ir ieškoti politinio sprendimo 

Sirijoje; palankiai vertina Arabų Lygos sprendimą stiprinti bendradarbiavimą su JT; 

atkreipia dėmesį į Arabų Lygos sprendimą sustabdyti stebėtojų misijos Sirijoje vykdymą 

reaguojant į didėjantį valdžios institucijų ir saugumo tarnybų vykdomą smurtą; 

11. palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės paramą 

steigiant kontaktinę grupę „Sirijos žmonių draugai“ iš šalių, kurios siekia demokratinių 

pokyčių Sirijoje, įskaitant Turkiją ir Arabų Lygos nares; palankiai vertina Komisijos 

pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą, kad ji dalyvaus 

pirmajame šios ryšių palaikymo grupės posėdyje, kuris vyks Tunise 2012 m. vasario 24 

d.; 

12. ragina Tarybą priimti bendrą sprendimą atšaukti visus ambasadorius iš Sirijos ir 



sustabdyti diplomatinius ryšius su Sirijos ambasadoriais ES valstybėse narėse; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę sustiprinti ES delegaciją 

Damaske ir prireikus ES delegacijas kitose šalyse humanitariniais pajėgumais; 

13. palankiai vertina ES įsipareigojimą ir toliau didinti tarptautinį spaudimą Sirijos režimui; 

remia 2012 m. sausio 23 d. Užsienio reikalų tarybos sprendimą Sirijos režimui taikyti 

naujas ribojamąsias priemones ir, atsižvelgdamas į tai, ragina numatyti tolesnes tikslingas 

sankcijas; 

14. palankiai vertina Europos Komisijos 2012 m. vasario 3 d. sprendimą suteikti 

humanitarinę pagalbą (3 mln. EUR) siekiant sumažinti žmonių kančias ir Sirijoje, ir 

kaimyninėse šalyse; 

15. palankiai vertina ir remia nuolatines Sirijos opozicijos dedamas pastangas sukurti 

vieningą platformą, toliau bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, ypač Arabų Lyga, 

siekti bendros Sirijos ateities vizijos ir pereiti prie demokratinės sistemos; ragina ES 

sustiprinti politinę, techninę, komunikacijų ir humanitarinę pagalbą opozicijai; 

16. ragina taikiai ir iš tikrųjų pereiti prie demokratijos, nes ji atitinka Sirijos gyventojų 

teisėtus lūkesčius ir yra pagrįsta visiem atviru dialogu, apimančiu visas demokratines 

jėgas ir Sirijos visuomenės dalis, siekiant pradėti gilių demokratinių reformų procesą, kurį 

vykdant būtų atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti nacionalinį susitaikymą, taigi prisiimta 

atsakomybė užtikrinti pagarbą mažumų teisėms; ragina ES remti visus Sirijos opozicijos 

mėginimus susivienyti ir nustatyti aiškią demokratinės Sirijos darbotvarkę; 

17. reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad Sirijos valdžios institucijų vykdomas bauginimas gali 

būti nukreiptas ir į tremtyje gyvenančius opozicijos aktyvistus; 

18. palankiai vertina tvirtą Turkijos paramą Sirijos gyventojams, įskaitant pabėgėlių palei 

Turkijos ir Sirijos sieną priėmimą ir sąlygų Sirijos opozicijai susiburti sudarymą; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, kad būtų 

pradėta diskusija su Turkija, Arabų Lyga ir Sirijos opozicija dėl humanitarinių koridorių 

Sirijos ir Turkijos pasienyje įsteigimo; 

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 

valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir 

parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Turkijos 

vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Arabų Valstybių 

Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui. 


