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A szíriai helyzet  

Az Európai Parlament 2016. október 6-i állásfoglalása Szíriáról (2016/2894(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel Szíriában – különösen Aleppóban, amelyet súlyos légibombázások értek – 

kiújult az ellenségeskedés, és egészségügyi intézményeket is támadnak; mivel a 

helyzet a nemzetközi közösségnek az ellenségeskedések leállítására tett erőfeszítései 

ellenére drámai mértékben és gyorsan romlik; 

B. mivel az Európai Unió egyike a Szíriában történő soha nem látott erőszak és 

rombolás elől menekülő tömegek számára biztosítandó humanitárius segítségnyújtás 

fő résztvevőinek; mivel nemzetközi egység hiányában jelentősen nehezebb elérni a 

szíriai háború tárgyalásos megoldását;  

C. mivel az EU-nak folytatnia kell erőfeszítéseit, illetve a Bizottság alelnökén/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjén keresztül kollektíven hangsúlyosabb 

szerepet kell vállalnia a szíriai béke megteremtését szolgáló közvetítésben; 

1. erőteljesen elítéli a polgári lakosság és infrastruktúra elleni támadásokat, az összes 

szíriai ostrom folytatódását és hogy a humanitárius segítség nem jut el a szükséget 

szenvedő szíriai néphez; kifejezi mély aggodalmát az Aleppó és Szíria valamennyi 

ostromlott területén élő emberek szenvedései miatt, akik közül sok nő és gyermek 

nem jut hozzá az alapvető humanitárius javakhoz, akik rendkívüli hiányt szenvednek 

élelmiszerben, ivóvízben és egészségügyi szerekben; 

2. mélyen sajnálja és feltétel nélkül elítéli a humanitárius segítséget szállító konvoj és a 

Vörös Félhold Aleppó melletti raktára elleni legutóbbi támadásokat, amelyek a 

nemzetközi humanitárius jog súlyos és riasztó megsértését jelentik és esetlegesen 

háborús bűntettnek is minősíthetők; tisztelettel adózik azoknak a humanitárius 

segélymunkásoknak, akik életüket vesztették a lakosság segélyezése során 

Aleppóban és egész Szíriában, és kifejezi legőszintébb együttérzését az áldozatok 

családjainak és barátainak; felszólít rá, hogy a tettesek ne úszhassák meg 

következmények nélkül a háborús, illetve az emberiesség elleni bűntettek elkövetését 

és vonják őket felelősségre; 



 

 

3. felszólítja a konfliktusban részt vevő valamennyi felet – különösen Oroszországot és 

az el-Aszad-rezsimet – a polgári lakosság és infrastruktúra elleni támadások 

maradéktalan beszüntetésére, ideértve a víz- és elektromos infrastruktúrákat, arra, 

hogy tegyenek hiteles és azonnali lépéseket az ellenségeskedések leállítására, 

valamennyi ostrom abbahagyására, valamint biztosítsák, hogy a humanitárius 

szervezetek gyors, biztonságos és akadálytalan módon elérhessék a szükséget 

szenvedő lakosság egészét;  

4. üdvözli az EU sürgősségi humanitárius kezdeményezését Aleppó számára, amelynek 

célja – mint az alapok sürgős humanitárius szükség esetén történő igénybevételének 

is – a sebesültek és betegek egészségügyi evakuálásának biztosítása Aleppó keleti 

részéből, különös tekintettel a nőkre, gyermekekre és idősekre; sürgeti, hogy 

valamennyi fél sürgősen adja meg a szükséges engedélyeket a humanitárius segítség 

eljuttatásához és az egészségügyi evakuáláshoz; 

5. sürgeti, hogy a Szíriát támogató nemzetközi csoport valamennyi résztvevője 

folytassa a tárgyalásokat a szilárd tűzszünet megteremtése érdekében, valamint hogy 

dolgozzanak erőteljesebben a szíriai helyzet tartós politikai rendezésének eléréséért; 

teljes mértékben támogatja Staffan de Mistura ENSZ-különmegbízott ez irányban tett 

erőfeszítéseit; 

6. felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, 

hogy Szíria tekintetében tegyen újabb erőfeszítéseket a szíriai helyzet politikai 

rendezését elősegítő közös uniós stratégia kialakítása érdekében, melybe 

beletartoznának a nyomon követést szolgáló, valamint a Szíriát támogató nemzetközi 

csoporton belüli megállapodások és kötelezettségvállalások szilárd betartását 

kikényszerítő eszközök is; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnökének, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Egyesült 

Nemzeteknek, a Szíriát támogató nemzetközi csoport tagjainak, valamint a szíriai 

konfliktusban érintett összes félnek. 

 


