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Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže boje v Sýrii sa výrazne zintenzívnili, a to najmä v Aleppe, ktoré bolo vystavené 

silnému leteckému bombardovaniu vrátane útokov na zdravotnícke zariadenia; keďže 

situácia sa napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva dosiahnuť zastavenie bojov 

dramaticky a rýchlo zhoršuje; 

B. keďže Európska únia je jedným z hlavných prispievateľov humanitárnej pomoci 

osobám utekajúcim pred bezprecedentným násilím a skazou v Sýrii; keďže v dôsledku 

nedostatočnej jednotnosti medzinárodného spoločenstva je oveľa ťažšie dosiahnuť 

riešenie otázky vojny v Sýrii na základe rokovaní;  

C. keďže EÚ by mala pokračovať vo svojom úsilí a prostredníctvom vysokej 

predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie 

vystupovať jednotne a zohrávať pritom výraznejšiu úlohu pri sprostredkovaní mierovej 

dohody pre Sýriu; 

1. dôrazne odsudzuje všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru, 

pokračovanie rôznych obliehaní v Sýrii a skutočnosť, že humanitárna pomoc sa nemôže 

dostať k sýrskemu obyvateľstvu, ktoré ju potrebuje; vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

utrpením ľudí v obliehaných oblastiach Aleppa a v celej Sýrii, ktoré sa týka aj mnohých 

žien a detí, ktoré nemajú prístup k základnému humanitárnemu materiálu a naliehavo 

potrebujú potraviny, čistú vodu a zdravotnícke vybavenie; 

2. hlboko ľutuje a bezvýhradne odsudzuje nedávne útoky na konvoj humanitárnej pomoci 

a na sklad spoločnosti Červeného polmesiaca v blízkosti Aleppa a považuje ich za 

vážne a znepokojujúce porušenie medzinárodného humanitárneho práva a prípadne aj za 

vojnový zločin; vzdáva hold humanitárnym pracovníkom, ktorí zahynuli v úsilí pomôcť 

obyvateľom Aleppa a celej Sýrie, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom 

obetí; žiada, aby osoby vinné zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti 

ľudskosti znášali dôsledky svojho konania a zodpovedali sa zaň; 

3. vyzýva všetky strany konfliktu, a najmä Rusko a Assadov režim, aby zastavili všetky 

útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane vodohospodárskej a 



 

 

elektrickej infraštruktúry, podnikli dôveryhodné a okamžité kroky zamerané na 

zastavenie bojov, ukončili všetky obliehania a humanitárnym agentúram umožnili 

rýchly, bezpečný a neobmedzený prístup k všetkým ľuďom v núdzi;  

4. víta núdzovú humanitárnu iniciatívu EÚ zameranú na Aleppo, ktorej cieľom je popri 

mobilizácii finančných prostriedkov na naliehavé humanitárne potreby zabezpečiť 

zdravotnícky odsun ranených a chorých, najmä žien, detí a starších ľudí, z východného 

Aleppa; naliehavo vyzýva všetky strany, aby urýchlene vydali povolenia potrebné na 

zaistenie dodávok humanitárnej pomoci a zdravotníckeho odsunu; 

5. naliehavo vyzýva všetkých účastníkov medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie, aby 

obnovili rokovania s cieľom uľahčiť nastolenie stabilného prímeria a aby zintenzívnili 

činnosť zameranú na dosiahnutie trvalého politického riešenia v Sýrii; v plnej miere 

podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN Staffana de Misturu v tejto súvislosti; 

6. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby obnovila úsilie o 

vytvorenie spoločnej stratégie EÚ pre Sýriu, ktorej cieľom by bolo uľahčenie 

politického riešenia v Sýrii a ktorá by zahŕňala monitorovacie nástroje a nástroje na 

presadzovanie v záujme dôslednejšieho dodržiavania dohôd a záväzkov prijatých v 

rámci medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie; 

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, Rade, Komisii, 

vládam a parlamentom členských štátov EÚ, Organizácii Spojených národov, členom 

medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v 

Sýrii. 

 

 


