
 

EP-leden dringen aan op sancties tegen Turkije na
invasie Syrië
 

Parlement veroordeelt met klem eenzijdige Turkse militaire invasie in Syrië, dringt aan op
onmiddellijke terugtrekking van alle troepen uit Syrisch grondgebied.
 
Donderdag nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de EP-leden waarschuwen
dat de interventie van Turkije in het noordoosten van Syrië een ernstige schending van het
internationaal recht is, die de stabiliteit en de veiligheid van de regio als geheel ondermijnt.
 
Door VN gecontroleerde veiligheidszone in Noord-Syrië 
 
Sinds de Turkse militaire invasie zijn behalve een groot aantal civiele en militaire slachtoffers,
ten minste 300 000 burgers ontheemd geraakt, zo onderstrepen de leden van het Europees
Parlement, onder verwijzing naar VN-bronnen. De leden van het Europees Parlement pleiten
voor de instelling van een door de VN controleerde veiligheidszone in Noord Syrië.
 
De Turkse plannen om "een zogenaamde veilige zone" langs de grens in Noordoost-Syrië in te
stellen worden in de resolutie met klem verworpen; daarnaast uiten de Europarlementariërs hun
bezorgdheid over het feit dat de Amerikaans-Turkse overeenkomst over een tijdelijk staakt-het-
vuren de Turkse bezetting van deze veilige zone zou kunnen legitimeren.
 
Risico van een heropleving van IS
 
Het Parlement betuigt  solidariteit  met het  Koerdische volk en onderstreept de belangrijke
bijdrage, met name van vrouwen, van de door Koerden geleide strijdmacht heeft geleverd als
bondgenoot in de strijd tegen Da’esh. De leden van het Europees Parlement zijn uiterst bezorgd
over berichten dat honderden IS-gevangenen als gevolg van het Turkse offensief ontsnappen
uit kampen in Noord-Syrië, wat het risico op een heropleving van IS vergroot.
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• Minstens 300.000 ontheemden als gevolg van het Turkse offensief.

• Vrees voor heropleving van terreurgroep IS.

• Onaanvaardbaar dat Erdoğan vluchtelingen als wapen en chantagemiddel inzet.

• Beroep op VN om veiligheidszone in Noord-Syrië in te stellen.
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Chantage door de Turkse president
 
De Europarlementariërs vinden het onaanvaardbaar dat de Turkse president Recep Tayyip
Erdogan vluchtelingen heeft bewapend en "gebruikt om de EU te chanteren”.
 
Zij roepen de Raad op een reeks gerichte sancties en visumverboden in te voeren tegen Turkse
functionarissen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  schendingen  van  mensenrechten  en  te
overwegen om gerichte economische sancties tegen Turkije in te stellen. Daarnaast geven de
Europarlementariêrs de Raad in overweging om handelspreferenties in de overeenkomst inzake
landbouwproducten op te schorten en in laatste instantie, de douane-unie tussen de EU en
Turkije op te schorten.
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Meer informatie
Aangenomen tekst (24.10.2019)
Video-opname van het debat (23.10.2019)
Debat: EP-leden vragen om maatregelen tegen Turkije na de militaire operatie in Syrië
Procedurebestand
Noord-Oost Syrië: Raadsconclusies
EP Multimediacentrum: EU-Turkije
EP Studiedienst: The return of foreign fighters to EU (in Engels)
EP Studiedienst: Protection of EU external borders (in Engels)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20191018STO64606
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2886(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_13241_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Defence

