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Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно Сирия, приети от 

Съвета на 27 февруари 2012 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО СИРИЯ 

 

1. Европейският съюз следи с нарастващо възмущение развитието на ситуацията в Сирия, 

където режимът продължава своята безмилостна кампания от репресии срещу 

цивилното население и систематично и повсеместно нарушава правата на човека. ЕС е 

особено загрижен от сведенията за жестоките нападения на сирийските въоръжени 

сили в Хомс и изразява възмущението си от големия брой жертви сред цивилното 

население. ЕС подчертава, че от отговорните за насилието в Сирия ще бъде потърсена 

сметка за делата им. ЕС призовава отново за незабавно прекратяване на насилието. 

Призоваваме президента Асад да сложи незабавно край на убийствата на цивилни 

граждани, да изтегли сирийската армия от обсадените градове и селища и да се оттегли 

от властта, за да се даде възможност за мирен преход в интерес на страната. 

 

2. ЕС осъжда всички убийства на невъоръжени цивилни лица, в това число на трима 

журналисти в град Хомс. Той изтъква отново, че сирийските власти имат задължението 

да гарантират безопасността на журналистите в страната. На представителите на печата 

трябва да се осигурява безпрепятствен достъп, за да осъществяват ключовата си роля за 

предоставяне на независима информация за събитията в Сирия без страх от насилие 

или репресии. 

 

3. ЕС отново изтъква силната си загриженост от влошаващите се условия на живот на 
цивилното сирийско население в областите, засегнати от безредиците. Сирийските 
власти трябва незабавно да облекчат страданието на населението, да зачитат и 
защитават ранените и болните, да гарантират безпрепятствен достъп до медицински 
грижи без дискриминация или репресивни мерки и да се въздържат от сплашване на 
лицата, предоставящи медицинска помощ. ЕС призовава сирийското правителство и 
всички страни в конфликта да зачитат изцяло безпристрастието и независимостта на 
хуманитарните организации и работници. ЕС строго осъжда незаконните нападения 
над медицинския персонал и съоръженията, носещи емблемата на Червения полумесец. 
Сирийските власти трябва незабавно да прекратят всякакво насилие. Те трябва също 
така да осигурят пълен и безпрепятствен достъп на служителите на хуманитарни 
организации за навременно предоставяне на хуманитарна помощ на нуждаещите се. ЕС 
приветства усилията на съседните държави да приютят сирийските бежанци, избягали 
от насилието в Сирия. Европейският съюз ще продължи да оказва помощ, за да им 
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бъдат осигурени достойни условия на живот. ЕС приветства намерението на 
координатора на ООН за спешната хуманитарна помощ Валери Амос да посети Сирия, 
за да се срещне с всички страни с оглед осигуряване на безпристрастен достъп за 
хуманитарната помощ и създаване на сирийския хуманитарен форум. 

 
4. ЕС приветства провеждането на първата среща на Групата на приятелите на сирийския 

народ, която се състоя в град Тунис на 24 февруари, и резултатите от нея, отразени в 
заключенията на председателя ѝ, която имаше за цел да се засили международният 
консенсус за Сирия и да се направят спешно предложения за прекратяване на 
насилието, облекчаване на страданието на сирийското население, намиране на мирен 
изход от сегашната криза и поощряване на нова ера на демократична промяна в Сирия 
и която потвърди целта си за политическо решение на кризата, което да отговаря на 
тежненията на сирийския народ за достойнство, свобода, мир, реформа, демокрация, 
благоденствие и стабилност. 

 
ЕС ще продължи да поддържа тесен контакт с Лигата на арабските държави, ООН, 
Организацията за ислямско сътрудничество, Съвета за сътрудничество в Персийския 
залив и други регионални организации с оглед да се осигури форум за координация на 
действията им във връзка със Сирия, в подкрепа на инициативите на Лигата на 
арабските държави по отношение на сирийската криза. ЕС приветства назначаването на 
бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан за съвместен специален пратеник на 
ООН и Лигата на арабските държави за сирийската криза. ЕС ще подкрепи неговите 
усилия за прекратяване на насилието и нарушаването на правата на човека и за 
насърчаване на мирно решение на сирийската криза.  

 
5. EС подкрепя сирийската опозиция в борбата ѝ за свобода, достойнство и демокрация. 

ЕС има готовност да засили ангажимента си към всички представителни членове на 
сирийската опозиция, които се обявяват против насилието и в полза на приобщаването 
и демократичните ценности, в напредъка им за изграждане на широка и приобщаваща 
платформа. ЕС признава Сирийския национален съвет за законен представител на 
сирийците, които се стремят към мирна демократична промяна. ЕС настойчиво 
приканва сирийската опозиция да създаде представителен координационен механизъм 
под егидата на Лигата на арабските държави и да постигне съгласие по съвкупност от 
споделени принципи на работа за преход в обстановка на мир и ред към демократична 
и стабилна Сирия, която гарантира правата на малцинствата и в която всички граждани 
се радват на еднакви права, независимо от тяхната принадлежност, етнически произход 
или вярвания. 



 
6943/12  mc/EE/rg 4 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG K 2   BG 

6. Европейският съюз изразява дълбокото си съжаление, че Съветът за сигурност на ООН 

не успя да подкрепи призива на Лигата на арабските държави за приобщаващ, воден от 

Сирия политически процес, провеждан без сплашване и насилие. ЕС призовава още 

веднъж всички членове на Съвета за сигурност на ООН да поемат своята отговорност. 

Време е международната общност да заеме единна позиция, да изиска спиране на 

кръвопролитията и да се обяви открито за демократичното бъдеще на Сирия. 

 

7. Европейският съюз приветства резолюцията относно Сирия, приета с преобладаващо 

мнозинство в Общото събрание на ООН на 16 февруари и подкрепена от всички 

държави — членки на ЕС, с която се осъждат действията на сирийския режим и 

нарушенията на правата на човека и се настоява за незабавно прекратяване на 

насилието. ЕС очаква следващия дебат, посветен на Сирия, в Съвета на ООН по 

правата на човека на 12 март 2012 г., както и обсъжданията на заседанието на високо 

равнище по време на сесията на Съвета на ООН по правата на човека в седмицата на 

27 февруари. ЕС е потресен от основните констатации в доклада на Независимата 

международна анкетна комисия за Сирия, където се посочва, че в страната са 

извършени престъпления срещу човечеството и други тежки нарушения на правата на 

човека. ЕС изтъква отново, че извършителите на предполагаемите престъпления не 

следва да се радват на безнаказаност. 

 

8. ЕС приветства важните решения, взети от Лигата на арабските държави на 

12 февруари, за засилване на международния натиск върху режима в Сирия, както и 

силната ангажираност и ръководна роля на Лигата на арабските държави за 

разрешаване на кризата в Сирия. ЕС припомня своята подкрепа за усилията на Лигата 

на арабските държави да сложи край на насилието в Сирия и има готовност да окаже 

по-нататъшна подкрепа. 

 

9. Предвид продължаващото насилие от страна на режима в Сирия срещу цивилното 

население ЕС одобри днес допълнителни санкции срещу режима, като наложи 

замразяване на активите на Сирийската централна банка, забрани сделките със злато и 

други благородни метали, въведе забрана за товарните полети, осъществявани от 

сирийски превозвачи, и определи седем министри от сирийското правителство, към 

които да се приложат ограничителни мерки. Докато репресиите продължават, ЕС ще 

продължи политиката си за налагане на допълнителни мерки, насочени срещу режима, 
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а не срещу цивилното население. ЕС призовава международната общност да се 

присъедини към неговите усилия, насочени срещу лицата, които са отговорни за 

жестоките репресии или са свързани с тях, както и срещу онези, които подкрепят 

режима или се облагодетелстват от него. ЕС приветства решението на Лигата на 

арабските държави да увеличи икономическия натиск върху режима в Сирия и има 

готовност да окаже подкрепа на Лигата на арабските държави в областта на санкциите 

и ограничителните мерки. ЕС приветства ангажимента на участниците в Групата на 

приятелите на Сирия за предприемане на стъпки за прилагане и поддържане на 

ограничителните мерки и санкциите срещу режима в Сирия и неговите поддръжници. 

 

10. ЕС потвърждава отново подкрепата си за сирийския народ и неговия стремеж към 

демократична Сирия, която да е отворена, плуралистична и да зачита правата на всички 

общности в нея. Веднага след започването на истински демократичен преход ЕС има 

готовност да развива ново и амбициозно партньорство със Сирия във всички области от 

взаимен интерес, включително чрез мобилизиране на помощ, укрепване на търговските 

и икономическите връзки, както и чрез оказване на подкрепа за правосъдието в 

условията на преход и за политическия преход. 

 

 

_______________ 
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