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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria, inclusiv cea din 6 

octombrie 20161, 

– având în vedere principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea, 

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Daesh și la 

Frontul Al-Nusra, precum și cele referitoare la conflictul din Republica Arabă Siriană, 

în special Rezoluțiile 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 

(2015), 2254 (2015), 2258 (2015) și 2268 (2016),  

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 și concluziile Consiliului 

European din 18 și 19 februarie 2016 și din 20 și 21 octombrie 2016,  

– având în vedere declarațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini și Comisarului 

pentru ajutor umanitar și protecție civilă, Christos Stylianidis din 16 septembrie 2016 

referitoare la situația din Siria, din 20 septembrie 2016 referitoare la atacurile aeriene 

împotriva convoiului de ajutor umanitar al ONU/Semilunei Roșii siriene, din 24 

septembrie 2016 referitoare la situația din Alep, din 2 octombrie 2016 referitoare la o 

inițiativă umanitară de urgență pentru Alep și din 25 octombrie 2016 referitoare la 

caracterul urgent al ajungerii ajutoarelor umanitare în Alep,  

– având în vedere rapoartele Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la 

Republica Arabă Siriană, elaborate de Consiliul ONU pentru drepturile omului, precum 

și rezoluțiile Consiliul ONU pentru drepturile omului referitoare la Republica Arabă 
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Siriană din 27 septembrie 2016 și 21 octombrie 2016,  

– având în vedere declarația din 17 noiembrie 2016 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă 

Reprezentantă, Federica Mogherini, privind Rusia și Curtea Penală Internațională, 

– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât cei șase ani de conflict, violență extremă și brutalitate în Siria au provocat 

moartea a peste 400 000 de persoane, și peste 13 milioane de persoane au nevoie de 

asistență umanitară; întrucât se estimează că 8,7 milioane de persoane vor fi strămutate 

intern în 2016, iar 4,8 milioane de persoane au părăsit țara;  

B. întrucât luptele și bombardamentele în Siria continuă fără încetare, iar situația umanitară 

s-a înrăutățit și mai mult; întrucât Alep rămâne epicentrul crizei siriene, însă luptele 

continuă, de asemenea, la Hama, la Idlib, în nord-vestul Siriei, în suburbiile Damascului 

și la Deir ez-Zor; întrucât peste patru milioane de persoane trăiesc în orașe asediate și în 

regiuni greu accesibile, unde infrastructura de bază de apă și electricitate a fost distrusă; 

întrucât, în pofida pauzelor umanitare unilaterale declarate de regimul Assad și Rusia, 

populația din Alep și din alte orașe ocupate de rebeli, cum ar fi orașul Zabadani, 

controlat de rebeli și satele controlate de forțele guvernamentale, Kefraya și Foua din 

provincia Idlib, este afectată de o criză gravă a aprovizionării cu alimente de bază și 

produse medicale; întrucât niciun fel de asistență umanitară nu a putut ajunge în zone 

asediate din estul Alepului din iulie 2016; 

C. întrucât există o criză sanitară cronică în Alep și în întreaga Sirie; întrucât, potrivit 

UNICEF, peste două treimi din sirienii din regiune nu au un acces permanent la apă 

potabilă și în jur de 6 milioane de copii au nevoie urgentă de asistență vitală;  

D. întrucât toate părțile implicate în conflict au comis încălcări grave ale drepturilor omului 

și ale dreptului umanitar, însă cele mai grave sunt cele din partea regimului Assad, 

susținut de Rusia și Iran, inclusiv utilizarea nediferențiată a armelor, a bombelor 

incendiare, bombelor-butoi și a bombelor care distrug buncăre în zonele civile, precum 

și a substanțelor declarate arme chimice de Convenția privind interzicerea dezvoltării, 

producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora; întrucât nu a 

existat niciun fel de respect pentru principiile precauției și proporționalității; întrucât au 

fost atacate deliberat zone civile, școli, spitale, personal umanitar și tabere de refugiați; 

întrucât crimele de război și crimele împotriva umanității nu trebuie să rămână 

nepedepsite;  

E. întrucât Comisiei internațională independentă de anchetă cu privire la Republica Arabă 

Siriană, mandatată de ONU, și grupurile de apărare a drepturilor omului au adunat 

dovezi că cel puțin 200 000 de persoane au fost reținute de către guvernul sirian în 

condiții de detenție inumane; întrucât, în ultimii ani, mii de sirieni au murit în închisoare 

după ce au fost arestați de guvernul sirian, în urma torturilor sau a bolilor; întrucât 

disparițiile forțate și abuzurile terifiante împotriva prizonierilor sunt larg răspândite; 

întrucât autoritățile siriene au încercat să păstreze secrete informațiile cu privire la 

centrele lor de detenție, refuzând accesul monitorilor recunoscuți la nivel internațional 

ai condițiilor de detenție; întrucât, din 2011, Comitetul Internațional al Crucii Roșii 

(CICR) a fost autorizat să viziteze doar câteva închisori; 

F. întrucât lumea este continuu îngrozită de atrocitățile comise de Daesh și de alte grupări 



 

 

jihadiste, de execuțiile brutale și de violența sexuală nedeclarată, de răpiri, tortură, 

convertiri forțate și de sclavia femeilor și a fetelor; întrucât au fost recrutați copii pentru 

a fi folosiți în atacuri teroriste; întrucât Daesh controlează încă o mare parte din Siria și 

Irak; întrucât Daesh comite un genocid împotriva minorităților etnice și religioase, 

practică acte extreme de tortură și distruge patrimoniul cultural; întrucât există 

îngrijorări serioase în legătură cu condițiile de viață ale populației aflate în prezent sub 

controlul Daesh și cu posibila folosire a oamenilor din zonă ca scuturi umane în cursul 

campaniei de eliberare;  

G. întrucât Jabhat Fateh al-Sham, cunoscut anterior sub denumirea de Frontul Al-Nusra, o 

organizație afiliată la Al-Qaida și activă în Siria, este o organizație teroristă ce respinge 

ideea unei tranziții politice negociate și a unui viitor democratic și incluziv al Siriei;  

H. întrucât Siria a semnat, dar nu a ratificat Statutul de la Roma al Curții Penale 

Internaționale (CPI); întrucât Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, a solicitat 

insistent, în repetate rânduri, Consiliului de Securitate al ONU să aducă situația din Siria 

în fața CPI; întrucât Rusia și China blochează orice progres în privința stabilirii 

răspunderii în Siria, folosindu-și dreptul de veto împotriva oricărei rezoluții a 

Consiliului de Securitate care ar conferi CPI mandatul de a ancheta crimele oribile 

comise în timpul conflictului din Siria; întrucât, la 16 noiembrie 2016, Rusia a decis să 

își retragă semnătura de pe Statutul de la Roma; întrucât absența tragerii la răspundere 

dă naștere la și mai multe atrocități și amplifică suferința victimelor,  

I. întrucât toate țările și părțile implicate în conflict trebuie să țină seama de angajamentele 

asumate în conformitate cu Rezoluția 2254 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU, 

și în special de obligația de a înceta toate atacurile împotriva civililor și a 

infrastructurilor civile și de a permite accesul umanitar pe întreg teritoriul țării; întrucât 

Uniunea Europeană trebuie să utilizeze toate instrumentele de care dispune, inclusiv 

impunerea unor măsuri restrictive, pentru a asigura respectarea deplină de către toate 

părțile a acestei rezoluți;  

J. întrucât UE este unul dintre principalii furnizori de ajutor umanitar pentru persoanele 

care fug din calea violenței și distrugerilor fără precedent din Siria; întrucât lipsa unui 

consens la nivel internațional face mult mai dificilă găsirea unei soluții negociate la 

războiul din Siria; 

1. își exprimă încă o dată îngrijorarea gravă în legătură cu continuarea luptelor, a 

bombardamentelor și a înrăutățirii situației umanitare din Siria; condamnă categoric 

toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurilor civile, continuarea asediilor în 

Siria și blocarea accesului organizațiilor umanitare la sirienii care au nevoie de ajutor; 

solicită tuturor părților să permită un acces total și continuu al ajutorului umanitar, 

precum și furnizarea de bunuri imperios necesare în special în zonele asediate și în cele 

greu accesibile; subliniază că înfometarea deliberată a populației este interzisă de 

dreptul umanitar internațional și solicită insistent tuturor părților să permită imediat 

evacuările medicale în zona de est a Alepului și din toate celelalte zone asediate; 

2. condamnă în termenii cei mai duri atrocitățile și numeroasele încălcări ale drepturilor 

omului și ale dreptului internațional umanitar comise de forțele regimului Assad cu 

sprijinul Rusiei și al Iranului, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului și 

încălcările dreptului internațional umanitar comise de grupările armate teroriste 

nestatale, în special de Daesh, Jabhat Fateh al-Sham/Frontul Al-Nusra și alte grupări 



 

 

jihadiste;  

3. solicită încetarea imediată a bombardamentelor și atacurilor fără discernământ asupra 

civililor; subliniază că este nevoie ca toate părțile să acorde o atenție maximă și să ia 

toate măsurile necesare pentru a proteja civilii, indiferent de identitatea lor etnică sau 

religioasă sau de convingerile lor confesionale; condamnă categoric lansarea fără 

discernământ a unui număr mare de rachete de către anumite grupări armate ale 

opoziției asupra suburbiilor civile din vestul Alepului; subliniază că, potrivit relatărilor, 

numeroși civili, inclusiv copii, au fost răniți sau uciși în urma acestor atacuri; solicită 

tuturor părților în conflict să ia toate măsurile adecvate pentru a proteja civilii, în 

conformitate cu dreptul internațional, inclusiv prin încetarea atacurilor împotriva 

dotărilor civile, cum ar fi centrele medicale, școlile și stațiile de apă, prin demilitarizarea 

imediată a acestor situri, prin neinstalarea unor poziții militare în zonele dens populate 

și prin permiterea evacuării răniților și a tuturor civililor care doresc să părăsească 

zonele asediate; subliniază că regimul sirian poartă responsabilitatea principală pentru 

protejarea populației siriene;  

4. salută eforturile depuse de personalul umanitar în încercarea de a aduce ajutorul atât de 

necesar, dar și alimente, apă și medicamente celor care se găsesc prinși la mijloc în 

acest conflict și invită insistent toate părțile implicate în conflict să asigure un accesul 

sigur și neîngrădit al agențiilor umanitare la civilii afectați de război; 

5. solicită instituțiilor UE și statelor membre să ofere un sprijin total ONU și Organizației 

pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) pentru a desfășura în continuare 

investigații cu privire la utilizarea și distrugerea armelor chimice de către toate părțile 

implicate în Siria; insistă ferm ca cei care sunt responsabili de utilizarea armelor 

chimice să fie trași la răspundere; sprijină prelungirea mandatului mecanismului de 

anchetă comun al OIAC, pentru a stabili răspunderea pentru folosirea armelor chimice 

în Siria;  

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la detenția ilegală, tortura, relele tratamente, 

disparițiile forțate și uciderea deținuților din închisorile regimului și din centrele secrete 

de detenție ale milițiilor sprijinite de forțe străine; invită autoritățile siriene care 

gestionează aceste centre de detenție să înceteze toate execuțiile și tratamentele 

inumane;  

7. solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar și 

încetarea utilizării torturii și a altor maltratări, precum și a practicii disparițiilor forțate, 

în conformitate cu Rezoluția 2139 din 22 februarie 2014 a Consiliului de Securitate al 

ONU; solicită un acces imediat și fără restricții al monitorilor internaționali ai 

condițiilor de detenție - cum ar fi CICR - pentru a monitoriza situația tuturor deținuților 

din Siria și a oferi informații și susținere familiilor lor;  

8. condamnă ferm, încă o dată, atrocitățile comise de regimul Assad, de Daesh, de Jabhat 

Fateh al-Sham/Al-Nusra și de alte organizații teroriste, care pot fi considerate crime 

grave de război și crime împotriva umanității; susține apelul celor Cinci Națiuni (Statele 

Unite, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit) și al VP/ÎR către toate grupările armate 

care luptă în Siria de a înceta orice colaborare cu Jabhat Fateh al-Sham; subliniază că 

este important să se garanteze blocarea efectivă a accesului la finanțare pentru 

activitatea Daesh, să fie capturați combatanții străini și să se se înceteze furnizarea de 

arme pentru grupările jihadiste; solicită opoziției din Siria să se distanțeze în mod clar 



 

 

de astfel de elemente extremiste și de ideologia lor; reamintește că eforturile ar trebui să 

se concentreze asupra învingerii Daesh și a altor grupări teroriste desemnate ca atare de 

ONU; solicită luarea unor măsuri pentru ca sprijinul material și financiar să nu ajungă la 

persoane, grupuri, întreprinderi sau entități asociate cu grupurile teroriste desemnate ca 

atare de ONU;  

9. reiterează solicitarea sa ca cei vinovați de crime de război și crime împotriva umanității 

să suporte consecințele și să fie trași la răspundere; subliniază că persoanele care se fac 

vinovate de crime împotriva minorităților religioase, etnice și a altor grupuri și 

minorități ar trebui, de asemenea, aduse în fața justiției; este în continuare convins că nu 

poate exista o soluție reală a conflictului și o pace durabilă în Siria atât timp cât 

responsabilitatea pentru crimele comise nu a fost stabilită; consideră că problema 

răspunderii pentru crime de război și crime împotriva umanității nu trebuie 

politizată: obligația de a respecta dreptul umanitar internațional în orice situație privește 

toate părțile implicate în conflict și orice persoană care comite aceste crime trebuie să 

fie conștientă că va ajunge, mai devreme sau mai târziu, în fața justiției;  

10. invită insistent UE și statele membre să se asigure că toți cei responsabili de încălcări 

ale dreptului internațional în domeniul drepturilor omului și ale dreptului umanitar 

internațional sunt deferiți justiției prin mecanisme adecvate și imparțiale ale justiției 

penale internaționale sau în instanțe naționale imparțiale, în conformitate cu principiul 

jurisdicției universale; își reiterează sprijinul pentru trimiterea cazului Siriei în fața CPI, 

dar, având în vedere incapacitatea Consiliului de Securitate de a delibera cu privire la 

această chestiune, lansează din nou un apel către UE și statele sale membre pentru a 

conduce acțiunile în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru a 

examina posibilitatea creării unui tribunal pentru crimele de război din Siria, în 

așteptarea sesizării CPI; subliniază că, odată încheiat conflictul și în scopul promovării 

reconcilierii, este important ca Siria să-și aproprieze acest proces; 

11. salută și subliniază importanța deosebită a activității organizațiilor locale și 

internaționale ale societății civile în colectarea probelor privind crimele de război, 

crimele împotriva umanității și alte încălcări, printre care și distrugerea patrimoniului 

cultural; invită UE și statele sale membre să acorde o asistență suplimentară și completă 

acestor actori;  

12. regretă decizia președintelui rus Vladimir Putin de a se retrage din Curtea Penală 

Internațională, remarcând totodată că Federația Rusă nu a ratificat de fapt niciodată 

Statutul de la Roma și că momentul luării acestei decizii subminează credibilitatea țării 

și dă naștere la suspiciuni cu privire la angajamentul Rusiei față de justiția 

internațională;  

13. salută concluziile Consiliului referitoare la Siria din 17 octombrie 2016 și concluziile 

Consiliului European referitoare la Siria din 20 și 21 octombrie 2016; susține apelul 

lansat de UE pentru încetarea tuturor zborurilor militare deasupra Alepului, încetarea 

imediată a ostilităților și monitorizarea acesteia prin intermediul unui mecanism solid și 

transparent, ridicarea asediilor și garantarea, de către toate părțile, a unui acces umanitar 

total și fără restricții în întreaga țară;  

14. salută reanalizarea măsurilor restrictive adoptate de UE împotriva Siriei și a persoanelor 

răspunzătoare de represiunea populației civile din această țară; subliniază că UE trebuie 

să analizeze toate opțiunile disponibile, inclusiv încetarea oricărui zbor deasupra 



 

 

Alepului, pentru a impune asumarea consecințelor pentru cele mai atroce încălcări ale 

drepturilor omului și abuzuri săvârșite de toți autorii crimelor, dacă vor continua 

atrocitățile și încălcarea flagrantă a dreptului umanitar;  

15. solicită să fie respectat de către toți dreptul inalienabil al tuturor minorităților etnice și 

religioase din Siria, inclusiv a creștinilor, de a continua să trăiască în patria lor 

tradițională și istorică cu demnitate, în condiții de egalitate și siguranță, precum și de a-

și putea practica religia pe deplin și în mod liber, fără a fi supuse vreunei forme de 

constrângere, violență ori discriminare; susține dialogul interreligios pentru promovarea 

înțelegerii reciproce și combaterea fundamentalismului;  

16. solicită insistent tuturor participanților la Grupul internațional de sprijin pentru Siria 

(GISS) să reia negocierile pentru a facilita încheierea unui armistițiu stabil și să își 

intensifice acțiunile pentru a ajunge la o soluție politică de durată în Siria; subliniază că 

actorii regionali, în special țările învecinate, poartă o responsabilitate specială;  

17. solicită din nou VP/ÎR să își intensifice eforturile pentru o strategie comună a UE pentru 

Siria; salută și susține întru totul inițiativele diplomatice recente ale VP/ÎR Federica 

Mogherini, în concordanță cu mandatul Consiliului European, menite să readucă părțile 

implicate în conflict la masa negocierilor și să relanseze procesul politic la Geneva; 

remarcă cu interes discuțiile regionale pe care Federica Mogherini le-a purtat cu Iranul 

și Arabia Saudită și consideră că activitățile sale aduc o valoare adăugată și contribuie 

concret la eforturile Trimisului special al Organizației Națiunilor Unite, Staffan de 

Mistura; invită insistent toate părțile implicate în conflict să reia și să intensifice 

negocierile cât mai curând, în perspectiva unui nou armistițiu stabil, care ar trebui să 

includă dispoziții privind instituirea unei justiții de tranziție post-conflict în Siria; 

subliniază că aceste negocieri de pace ar trebui să conducă la o încetare a focului și la o 

tranziție politică sub conducere și responsabilitate siriană; subliniază rolul pe care UE îl 

poate juca în reconstrucția post-conflict și în reconciliere;  

18. își reafirmă sprijinul total pentru inițiativa umanitară desfășurată în prezent de UE în 

Alep și invită insistent toate părțile să faciliteze realizarea acesteia;  

19. salută prioritățile parteneriatelor și pactelor cu Iordania pentru perioada 2016-2018 cu 

Libanul pentru perioada 2016-2020; remarcă că pactele reprezintă cadrul prin care se 

traduc în acțiuni angajamentele reciproce luate cu ocazia Conferinței de la Londra din 4 

februarie 2016 privind „Sprijinul pentru Siria și pentru regiune”. constată necesitățile 

financiare din ce în ce mai mari și deficiențele persistente de finanțare în ceea ce 

privește ajutorul umanitar oferit țărilor din vecinătatea Siriei; solicită statelor membre 

ale UE să-și îndeplinească angajamentele și să ofere susținerea atât de necesară ONU, 

agențiilor sale specializate și altor actori umanitari pentru a furniza ajutor umanitar 

milioanelor de sirieni strămutați atât intern, cât și în țările și comunitățile gazdă;  

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei 

Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Organizației 

Națiunilor Unite, membrilor Grupului internațional de sprijin pentru Siria și tuturor 

părților implicate în conflictul din Siria. 


