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– závery Rady 
 

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o Sýrii, ktoré Rada prijala 27. februára 2012. 

 

 

_______________ 
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PRÍLOHA 
 

ZÁVERY RADY O SÝRII 

 

1. Vývoj situácie v Sýrii stále vo väčšej miere vyvoláva zhrozenie Európskej únie, keďže režim 

pokračuje vo svojom tvrdom represívnom ťažení proti civilnému obyvateľstvu a systematicky 

a masovo porušuje ľudské práva.  EÚ je osobitne znepokojená správami o brutálnych útokoch 

sýrskych ozbrojených síl v Homse a vyjadruje hlbokú ľútosť nad početnými obeťami z radov 

civilistov.  EÚ zdôrazňuje, že tí, ktorí nesú zodpovednosť za násilie v Sýrii, sa budú musieť za 

svoje skutky zodpovedať. Znovu opakuje svoju výzvu na okamžité ukončenie násilností. 

Vyzývame prezidenta Assada, aby bezodkladne ukončil zabíjanie civilného obyvateľstva, 

stiahol sýrsku armádu z obliehaných miest a aby odstúpil, a vytvoril tak priestor na mierovú 

zmenu v záujme svojej krajiny.  

 

2. EÚ odsudzuje všetky prípady zabitia neozbrojených civilistov vrátane troch novinárov v 

Homse. Znovu opakuje, že sýrske orgány nesú zodpovednosť za zaručenie bezpečnosti 

novinárov vo svojej krajine. Zástupcom tlače sa musí poskytnúť nehatený prístup, aby mohli 

bez strachu z násilia či represie vykonávať svoju nenahraditeľnú úlohu, ktorou je 

poskytovanie nezávislých informácií o udalostiach v Sýrii. 

 

3. EÚ opakuje, že je mimoriadne znepokojená zhoršujúcimi sa životnými podmienkami 

sýrskeho civilného obyvateľstva v oblastiach postihnutých nepokojmi. Sýrske orgány musia 

bezodkladne zmierniť utrpenie obyvateľov, rešpektovať zranených a chorých a poskytnúť im 

ochranu, zaručiť nerušený prístup k zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie či odvetných 

opatrení a zdržať sa zastrašovania tých, ktorí zdravotnú pomoc poskytujú. EÚ vyzýva sýrsku 

vládu a všetky zúčastnené strany, aby plne rešpektovali nestrannosť a nezávislosť 

humanitárnych organizácií a pracovníkov.  EÚ dôrazne odsudzuje nelegálne útoky proti 

zdravotníckym pracovníkom a zariadeniam, ktoré sú označené symbolom Červeného 

polmesiaca.  Sýrske orgány musia bezodkladne ukončiť všetko násilie. Musia tiež umožniť 

plný a nerušený prístup personálu medzinárodných humanitárnych organizácií, aby mohol 

včas poskytnúť humanitárnu pomoc osobám, ktoré ju potrebujú. EÚ víta úsilie susedných 

krajín, ktoré prijímajú sýrskych utečencov unikajúcich pred násilím v Sýrii. Európska únia 

bude aj naďalej poskytovať pomoc, aby sa im zabezpečili dôstojné podmienky na život. EÚ  
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 víta zámer koordinátorky núdzovej pomoci Valerie Amosovej navštíviť Sýriu a rokovať so 

všetkými stranami v snahe umožniť nestranný prístup pre humanitárnu pomoc, ako aj 

vytvorenie Sýrskeho humanitárneho fóra. 

 

4. EÚ víta prvé zasadnutie Skupiny priateľov sýrskeho ľudu, ktoré sa konalo 24. februára v 

Tunise, a jeho výsledok premietnutý v záveroch predsedu; cieľom zasadnutia bolo posilniť 

medzinárodný konsenzus v otázke Sýrie a predložiť naliehavé návrhy, ktoré majú pomôcť 

zastaviť násilie, zmierniť utrpenie sýrskeho obyvateľstva, nájsť mierové riešenie súčasnej 

krízy a podporiť novú éru demokratických zmien v Sýrii, toto zasadnutie potvrdilo svoj cieľ 

dosiahnuť politické riešenie krízy, ktoré by zodpovedal túžbe sýrskeho ľudu po dôstojnosti, 

slobode, mieri, reforme, demokracii, prosperite a stabilite. 

 

 EÚ zostane v úzkom kontakte s Ligou arabských štátov, Organizáciou Spojených národov, 

Organizáciou islamskej spolupráce, Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive a ďalšími 

regionálnymi organizáciami s cieľom vytvoriť fórum pre koordináciu ich činnosti vo vzťahu k 

Sýrii v rámci presadzovania iniciatív Ligy arabských štátov v súvislosti s krízou v Sýrii. EÚ 

víta vymenovanie bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana za spoločného 

osobitného vyslanca Organizácie Spojených národov a Ligy arabských štátov pre krízu v 

Sýrii. EÚ podporí jeho úsilie o ukončenie všetkého násilia a porušovania ľudských práv a o 

presadzovanie mierového riešenia tejto krízy.  

 

5. EÚ podporuje sýrsku opozíciu v jej boji za slobodu, dôstojnosť a demokraciu. EÚ je 

pripravená zintenzívniť svoju angažovanosť voči všetkým relevantným členom sýrskej 

opozície, ktorí sa pridržiavajú zásad nenásilia a inkluzívnosti a uznávajú demokratické 

hodnoty pri ich napredovaní vo formovaní širokej a inkluzívnej platformy. EÚ uznáva Sýrsku 

národnú radu ako legitímneho zástupcu Sýrčanov, ktorí sa usilujú o mierovú demokratickú 

zmenu. EÚ nalieha na sýrsku opozíciu, aby pod záštitou Ligy arabských štátov vytvorila 

reprezentatívny koordinačný mechanizmus a dohodla sa na spoločných zásadách ďalšieho 

postupu, ktoré umožnia usporiadaný a pokojný prechod k demokratickej a stabilnej Sýrii, v 

ktorej sa zaručujú práva menšinám a kde majú všetci občania rovnaké práva bez ohľadu na 

svoj pôvod, etnickú príslušnosť alebo presvedčenie. 
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6. Európska únia vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada Organizácie 

Spojených národov nebola schopná podporiť výzvu Ligy arabských štátov na inkluzívny 

politický proces pod sýrskym vedením v prostredí bez strachu a násilia. EÚ znovu vyzýva 

všetkých členov BR OSN, aby prevzali svoju zodpovednosť. Nastal čas, aby medzinárodné 

spoločenstvo hovorilo jedným hlasom a žiadalo ukončenie krviprelievania a demokratickú 

budúcnosť pre Sýriu.   

 

7. Európska únia víta rezolúciu o Sýrii, ktorú 16. februára prijala drvivá väčšina členov Valného 

zhromaždenia OSN a ktorej spolupredkladateľom boli všetky členské štáty EÚ a v ktorej sa 

odsudzujú kroky sýrskeho režimu a porušovanie ľudských práv a vyzýva sa na bezodkladné 

ukončenie násilia. EÚ očakáva nasledujúcu diskusiu Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii, 

ktorá sa bude konať 12. marca 2012, ako aj rokovania skupiny na vysokej úrovni v rámci 

zasadnutia UNHRC v týždni na prelome februára a marca. EÚ je zhrozená z hlavných zistení 

správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu, v ktorej sa uvádza, že 

v krajine došlo k spáchaniu zločinov proti ľudskosti a k ďalšiemu závažnému porušovaniu 

ľudských práv. EÚ opätovne potvrdzuje, že pre páchateľov týchto údajných trestných činov 

by nemala existovať beztrestnosť. 

 

8. EÚ víta dôležité rozhodnutia, ktoré 12. februára prijala Liga arabských štátov, o zvýšení 

medzinárodného tlaku na sýrsky režim, ako aj pevný záväzok Ligy arabských štátov vyriešiť 

krízu v Sýrii a skutočnosť, že v tejto súvislosti preberá vedúcu úlohu. EÚ pripomína svoju 

podporu úsiliu Ligy arabských štátov o ukončenie vlny násilností v Sýrii a je pripravená 

poskytnúť ďalšiu podporu. 

 

9. Vzhľadom na to, že sýrsky režim naďalej pokračuje v uplatňovaní násilia voči civilistom, EÚ 

dnes schválila ďalšie sankcie proti sýrskemu režimu, uložila zmrazenie aktív Sýrskej 

centrálnej banky, zakázala transakcie so zlatom a inými vzácnymi kovmi, zakázala nákladné 

lety sýrskych prepravcov a určila siedmich ministrov sýrskej vlády, na ktorých sa vzťahujú 

reštriktívne opatrenia. Pokiaľ budú represálie trvať, bude EÚ pokračovať vo svojej politike 

zavádzania ďalších opatrení zameraných proti režimu, ale nie proti civilnému obyvateľstvu. 

EÚ vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa pripojilo k jej úsiliu o nátlak voči tým, ktorí sú 

zodpovední za násilnú represiu alebo sa do nej zapájajú, a tým, ktorí podporujú režim alebo  
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 z neho čerpajú výhody. EÚ víta rozhodnutie Ligy arabských štátov zvýšiť ekonomický tlak na 

sýrsky režim a je pripravená podporiť Ligu arabských štátov, pokiaľ ide o prijímanie sankcií a 

reštriktívnych opatrení. EÚ víta záväzok účastníkov Skupiny priateľov Sýrie prijať opatrenia 

na uplatňovanie a vykonávanie reštriktívnych opatrení a sankcií voči sýrskemu režimu a jeho 

stúpencom.  

 

10. EÚ opätovne potvrdzuje svoju podporu sýrskemu ľudu a jeho snahám o demokratickú Sýriu, 

ktorá bude otvorená a pluralistická a bude rešpektovať práva všetkých svojich komunít. EÚ je 

pripravená hneď, ako sa začne proces skutočnej demokratickej zmeny, nadviazať nové a 

ambiciózne partnerstvo so Sýriou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, a to aj 

mobilizáciou pomoci, posilnením obchodných a hospodárskych vzťahov a podporou 

dočasného právneho poriadku a politickej zmeny. 

 

 

_______________ 

 


