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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker se nasilje v Siriji stopnjuje, zlasti v Alepu, ki je tarča težkega zračnega 

bombardiranja in kjer se napadajo tudi zdravstvene ustanove; ker so razmere postale 

dramatične in se hitro slabšajo, kljub prizadevanju mednarodne skupnosti za prenehanje 

sovražnosti; 

B. ker Evropska unija prispeva zelo velik delež humanitarne pomoči za ljudi, ki bežijo 

pred izjemnim nasiljem in opustošenjem v Siriji; ker so pogajanja za rešitev vojne v 

Siriji mnogo težja zaradi pomanjkanja enotnosti mednarodne skupnosti;  

C. ker bi si morala EU nadalje prizadevati za dosego miru in s skupnimi močmi, prek 

visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice 

Komisije imeti pomembnejšo posredniško vlogo za dosego mirovnega sporazuma za 

Sirijo; 

1. ostro obsoja napade na civilno prebivalstvo in infrastrukturo, vsakršno obleganje in 

pomanjkanje dostopa do humanitarni pomoči za ljudi v Siriji, ki jo zelo potrebujejo; 

izraža globoko zaskrbljenost za trpljenje ljudi na obleganih območjih v Alepu in drugod 

v Siriji, katerega žrtve so ženske in otroci, ki nimajo dostopa do osnovne humanitarne 

pomoči in ki nujno potrebujejo hrano, čisto vodo in zdravstvene pripomočke; 

2. globoko obžaluje in brezpogojno obsoja nedavne napade na konvoj s humanitarno 

pomočjo in na skladišče Rdečega polmeseca v bližini Alepa, saj gre za hudo in skrb 

vzbujajoče kršenje mednarodnega humanitarnega prava in morebitno vojno 

hudodelstvo; izkazuje spoštovanje humanitarnim delavcem, ki so umrli, da bi pomagali 

ljudem v Alepu in drugod v Siriji, ter izraža iskreno sožalje družinam in prijateljem 

žrtev; poziva k ukrepanju zoper storilce vojnih hudodelstev in zločinov zoper 

človečnost, saj morajo sprejeti odgovornost za svoja dejanja; 

3. poziva vse sprte strani, zlasti Rusijo in Asadov režim, naj prenehajo napadati civilno 

prebivalstvo in infrastrukturo, vključno z vodno in električno infrastrukturo, naj 



 

 

sprejmejo takojšnje in prepričljive ukrepe za prenehanje sovražnosti in obleganja, 

humanitarnim agencijam pa naj omogočijo hiter, varen in nemoten dostop do vseh ljudi, 

ki potrebujejo pomoč;  

4. pozdravlja nujno humanitarno pobudo EU za Alepo, katere namen je mobilizacija 

sredstev za nujne humanitarne potrebe ter evakuacija ranjenih in bolnih ljudi iz 

vzhodnega Alepa, zlasti žensk, otrok in starejših; spodbuja vse strani, naj hitro 

priskrbijo potrebna dovoljenja za dostavo humanitarne pomoči in začetek zdravstvenih 

evakuacij; 

5. poziva vse člane mednarodne podporne skupine za Sirijo, naj obnovijo pogajanja za 

vzpostavitev trajnega premirja ter okrepijo prizadevanja za trajno politično rešitev v 

Siriji; v zvezi s tem v celoti podpira prizadevanja posebnega odposlanca OZN Staffana 

de Misture; 

6. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj obnovi prizadevanja za 

skupno strategijo EU za Sirijo, katere namen naj bo doseči politično rešitev za Sirijo in 

ki naj vključuje nadzorne in izvrševalne ukrepe za večje spoštovanje dogovorov in 

obveznosti, sprejetih v okviru mednarodne podporne skupine za Sirijo; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, Svetu, Komisiji, vladam 

in parlamentom držav članic EU, OZN, članom mednarodne podporne skupine za Sirijo 

in vsem stranem, udeleženim v konfliktu v Siriji. 

 

 


