
 

Mepit vaativat pakotteita vastauksena Turkin
sotilasoperaatioon Syyriassa
 

Euroopan parlamentin jäsenet tuomitsevat jyrkästi Turkin yksipuolisen sotilasoperaation
Koillis-Syyriassa ja vaativat maata vetämään kaikki joukkonsa takaisin Syyrian alueelta.
 
Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentin jäsenet varoittavat, että
Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja heikentää
koko alueen vakautta ja turvallisuutta.
 
YK:n johtama turvallisuusvyöhyke Pohjois-Syyriaan
 
Mepit toteavat, että Turkin sotilasoperaation seurauksena on kuollut suuri määrä siviilejä ja
armeijaan kuuluvia henkilöitä. YK-lähteiden mukaan vähintään 300 000 kansalaista on joutunut
lähtemään kotiseudultaan. Mepit ehdottavat, että Pohjois-Syyriaan perustettaisiin YK:n johtama
turvallisuusvyöhyke.
 
Päätöslauselmassaan mepit torjuvat jyrkästi Turkin suunnitelmat perustaa Koillis-Syyrian rajalle
niin sanottu turvavyöhyke. Mepit ovat huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen ja Turkin välisessä
tulitaukosopimuksessa saatetaan oikeuttaa Turkin miehittämä ”turvavyöhyke”.
 
Isisin uuden nousun riski
 
Parlamentti osoittaa solidaarisuuttaan kurdiväestölle ja korostaa kurdien johtamien joukkojen,
erityisesti naisten, tärkeää panosta liittolaisena Isisin vastaisessa taistelussa. Mepit ovat erittäin
huolissaan tiedoista, joiden mukaan sadat Isis-vangit, mukaan lukien monet vierastaistelijat,
pakenevat Pohjois-Syyrian leireiltä kesken Turkin hyökkäyksen, mikä lisää Isisin uuden nousun
riskiä.
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• Ainakin 300 000 ihmistä on joutunut lähtemään kotiseudultaan Turkin operaation seurauksena

• Riskinä, että Isis nousee uudestaan

• Turkin presidentin menetelmä käyttää pakolaisia kiristysvälineenä EU:ta vastaan ei ole
hyväksyttävää

• Mepit ehdottavat, että Pohjois-Syyriaan perustetaan YK:n johtama turvallisuusvyöhyke
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Turkin presidentti kiristää EU:ta
 
Mepit  eivät  pidä  hyväksyttävänä,  että  Turkin  presidentti  Recep  Tayyip  Erdoğan  käyttää
pakolaisia aseena ja kiristysvälineenä EU:ta vastaan. He vaativat neuvostoa ottamaan käyttöön
kohdennettuja pakotteita ja asettamaan viisumikieltoja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille
Turkin  viranomaisille  sekä  harkitsemaan  kohdennettujen  taloudellisten  toimenpiteiden
mahdollisuutta  Turkkia  vastaan.  Lisäksi  päätöslauselmassa  kehotetaan  harkitsemaan
maataloustuotteita  koskevan  sopimuksen  kauppaetuuksien  keskeyttämistä  ja  viimeisenä
keinona  EU:n  ja  Turkin  tulliliiton  väliaikaista  lakkauttamista.
 

Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Hyväksytty teksti pian saatavilla täällä (24.10.2019)
Videotallenne keskustelusta (23.10.2019)
Täysistuntokeskustelu: Mepit vaativat toimia Turkkia vastaan Syyriaan kohdistuneen
hyökkäyksen jälkeen
Lainsäädäntötietokanta
Koillis-Syyria: neuvostolta päätelmät
EP:n multimediakeskus: EU-Turkki
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20191018STO64606/mepit-vaativat-toimia-turkkia-vastaan-syyriaan-kohdistuneen-hyokkayksen-jalkeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/world/20191018STO64606/mepit-vaativat-toimia-turkkia-vastaan-syyriaan-kohdistuneen-hyokkayksen-jalkeen
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2886(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_13241_pk

