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I. Context 

Situaţia din Siria a evoluat de la ultima revizuire a Strategiei regionale a UE pentru Siria 

şi Irak (23 mai 2016), precum şi ameninţarea pe care o reprezintă ISIL/Da'esh. De aceea, s-a 

impus o revizuire a strategiei şi consolidarea rolului pe care îl are Uniunea Europeană în găsirea 

unei soluţii politice durabile, în cadrul existent convenit de ONU, respectiv rezilienţă, stabilitate 

şi sprijinirea reconstrucţiei. Această Comunicare constituie un răspuns la îndemnul transmis de 

preşedintele Juncker în cadrul discursului său de anul trecut privind starea Uniunii (septembrie 

2016).  

UE consideră că o soluţie sustenabilă şi pe termen lung la conflict poate fi  punerea în 

aplicare a Rezoluţiei 2254/2015 a Consiliului de Securitate al ONU şi rezultată în urma 

procesului de la Geneva privind discuţiile intrasiriene conduse de către trimisul special al ONU, 

dl. Staffan de Mistura.  

Comunicarea comună propune consolidarea activităţii diplomatice şi politice desfăşurate 

de UE, în special a dialogului politic permanent cu actorii regionali în cadrul iniţiativei regionale 

a UE privind viitorul Siriei, al cărei scop este oferirea de sprijin direct şi contribuţia la discuţiile 

politice care se desfăşoară sub egida ONU. 

Prezenţa UE în Siria nu e de dată recentă. ONU a dezvoltat un concept prin care 

urmăreşte satisfacerea nevoilor populaţiei din Siria, indiferent de afilierea politică, etnică sau 

religioasă. Acest concept trebuie să fie respectat de către toţi furnizorii de asistenţă umanitară 

astfel încât să se pună accentul, în primul rând, pe nevoile reale şi pe cele urgente ale populaţiei. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9105-2016-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2254(2015)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18431/Mogherini%20pushes%20ahead%20with%20regional%20initiative%20on%20Syria
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18431/Mogherini%20pushes%20ahead%20with%20regional%20initiative%20on%20Syria
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Asistenţa fără caracter umanitar acordată de UE populaţiei civile este furnizată în conformitate 

cu orientările politice stabilite în concluziile Consiliului din mai 2016
1
. 

La nivel european există o tradiţie a dezbaterilor cu privire la stoparea crizei din Siria: 

Conferinţa de la Londra din februarie 2016, conferinţele donatorilor din Kuweit din 2013-2015, 

Conferinţele de la Berlin şi de la Helsinki din 2014 şi 2017. 
 

II. Prezentarea propunerii 

A. Ţelurile strategice ale UE în Siria B. Obiectivele UE pentru Siria 

 un stat unic sirian;  

 un stat democrat, cu un guvern 

legitim şi un sistem politic pluralist care să 

respecte statul de drept şi drepturile 

individuale bazate pe egalitatea cetăţenilor; 

 un stat care să susţină diversitatea şi 

incluziunea;   

 un stat stabil economic şi financiar şi 

sigur din punctul de vedere al ordinii 

publice şi militare;  

 un stat care să fie  partener 

constructiv în  comunitatea internaţională. 

 

 

 

 

 încheierea războiului printr-un proces de 

tranziţie politică, negociat de părţile implicate 

în conflict cu sprijinul trimisului special al 

ONU pentru Siria şi al principalilor actori 

internaţionali şi regionali; 

  promovarea unei tranziţii concludente 

şi favorabile incluziunii în Siria, prin sprijinul 

pentru consolidarea opoziţiei politice, în 

concordanţă cu Rezoluţia 2254 a Consiliului de 

Securitate al ONU şi cu Comunicatul de la 

Geneva;   

 promovarea democraţiei, a drepturilor 

omului şi a libertăţii de exprimare, prin 

consolidarea organizaţiilor societăţii civile 

siriene;  

 promovarea unui proces de reconciliere 

naţională care să se bazeze pe eforturile de 

consolidare a păcii şi pe combaterea 

extremismului violent şi a tensiunilor 

interconfesionale, inclusiv printr-o abordare a 

justiţiei de tranziţie care să prevadă obligaţia de 

a da socoteală pentru crimele de război;   

 salvarea de vieţi omeneşti prin 

satisfacerea promptă, eficace, concretă şi bazată 

pe principii a nevoilor umanitare ale celor mai 

vulnerabili sirieni;  

 sprijinirea adaptării populaţiei siriene, a 

instituţiilor şi societăţii siriene la un mediu 

democrat. 

 

III. Poziţiile altor instituţii ale UE 

 

 Parlamentul European 

A. Rezoluţia Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor 

refugiaţilor şi migranţilor: rolul acţiunii externe a UE (2015/2342(INI)) din care se desprind 

următoarele preocupări: 

                                                 
1
 În acest sens, UE îşi va consolida eforturile colective pentru a spori asistenţa, prin combinarea  asistenţei transfrontaliere cu 

sprijinul din interiorul Siriei, urmărind să acorde ajutor în cadrul unui efort mai amplu de a răspunde nevoilor populaţiei din 

întreaga Sirie şi de a consolida rezilienţa locală. 

https://www.supportingsyria2016.com/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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- este extrem de îngrijorat de conflictul ce continuă în Siria, unde violenţa împotriva civililor, 

atacurile asupra infrastructurilor civile şi asupra spitalelor şi încălcările dreptului umanitar 

internaţional din ultimii cinci ani au condus la strămutarea forţată a unei jumătăţi din populaţia 

ţării; 

- invită UE şi statele sale membre să îmbunătăţească mijloacele de prevenire a conflictelor şi de 

gestionare a crizelor şi să joace un rol mai important în soluţionarea conflictelor din vecinătatea 

UE şi, în special, a conflictului sirian;  

- îşi exprimă sprijinul deplin faţă de ţările din vecinătatea Siriei, care continuă să dea dovadă de o 

extraordinară solidaritate în ceea ce priveşte găzduirea a milioane de refugiaţi, în pofida 

resurselor limitate.  

B. Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la situaţia din Siria 

(2016/2933(RSP)) care subliniază următoarele aspecte: 

- regimul sirian poartă responsabilitatea principală pentru protejarea populaţiei siriene; 

- condamnă în termenii cei mai duri atrocităţile şi numeroasele încălcări ale drepturilor omului şi 

ale dreptului internaţional umanitar comise de forţele regimului Assad cu sprijinul Rusiei şi al 

Iranului, precum şi abuzurile împotriva drepturilor omului şi încălcările dreptului internaţional 

umanitar comise de grupările armate teroriste nestatale, în special de Daesh, Jabhat Fateh al-

Sham/Frontul Al-Nusra şi alte grupări jihadiste; 

- solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor private de libertate în mod arbitrar şi încetarea 

utilizării torturii şi a altor maltratări, precum şi a practicii dispariţiilor forţate, în conformitate cu 

Rezoluţia 2139 din 22 februarie 2014 a Consiliului de Securitate al ONU; 

- este important să se garanteze blocarea efectivă a accesului la finanţare pentru activitatea 

Daesh, să fie capturaţi combatanţii străini şi să se înceteze furnizarea de arme pentru grupările 

jihadiste; 

- îşi reiterează sprijinul pentru trimiterea cazului Siriei în faţa CPI, dar, având în vedere 

incapacitatea Consiliului de Securitate de a delibera cu privire la această chestiune, lansează din 

nou un apel către UE şi statele sale membre pentru a conduce acţiunile în Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a examina posibilitatea creării unui tribunal pentru crimele 

de război din Siria, în aşteptarea sesizării CPI; subliniază că, odată încheiat conflictul şi în scopul 

promovării reconcilierii, este important ca Siria să-şi asume acest proces. 

C. Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la Siria se axează pe 

următoarele elemente: 

- solicită tuturor părţilor implicate în conflict, şi în special Rusiei şi regimului Assad, să înceteze 

toate atacurile împotriva civililor şi a infrastructurilor civile, inclusiv cele de apă şi de 

electricitate, să ia măsuri credibile şi imediate pentru încetarea ostilităţilor, să ridice toate asediile 

şi să permită accesul liber, rapid şi în condiţii de siguranţă al agenţiilor umanitare la toate 

persoanele care au nevoie de ajutor; 

- solicită insistent tuturor participanţilor la Grupul internaţional de sprijin pentru Siria să reia 

negocierile pentru a facilita instituirea unui armistiţiu stabil şi să îşi intensifice acţiunile în 

vederea instituirii unei soluţii politice de durată în Siria; sprijină întru totul eforturile depuse de 

Trimisul special al ONU, Staffan de Mistura, în această privinţă. 

 

 Răspunsul Consiliului la criza din Siria  

A. Consiliul European a adoptat recent (03.04.2017) Strategia UE privind Siria
2
, prilej  cu care a 

evidenţiat următoarele fapte: 

                                                 
2
 A se vedea, pe acest subiect, Concluziile Consiliului privind criza ISIL/Da'esh din Siria şi Irak, octombrie 2014, 

Concluziile Consiliului privind Siria, 12 octombrie 2015, Concluziile Consiliului privind Siria, 17 octombrie 2016 şi 

Concluziile Consiliului European, 20-21 octombrie 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/SEDE/DV/2016/12-08/P8_TA-PROV(2016)0449_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/SEDE/DV/2016/12-08/P8_TA-PROV(2016)0449_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/4/47244657149_ro.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14463-2014-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/10/12-fac-conclusions-syria/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13193-2016-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/10/21-european-council-conclusions/
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 13,5 milioane de sirieni au nevoie de asistenţă umanitară în interiorul Siriei, inclusiv 6,3 

milioane de persoane strămutate în interiorul ţării şi 1,5 milioane care trăiesc în condiţii de 

asediu, iar la aceştia se adaugă 5 milioane de refugiaţi sirieni găzduiţi de către vecini şi în 

ansamblul regiunii; 

 responsabilitatea principală pentru protejarea populaţiei siriene cade în sarcina regimului 

sirian; în acest sens, aliaţii acestui regim, în special Rusia, ar trebui să sprijine încetarea deplină a 

ostilităţilor; ridicarea asediilor şi acordarea accesului umanitar deplin, neîngrădit şi durabil pe tot 

teritoriul ţării; 

 ia act de instituirea mecanismului trilateral în cadrul reuniunilor de la Astana pentru 

observarea şi asigurarea deplinei respectări a încetării focului;  

 efectele conflictului sirian se extind, în primul rând, asupra statelor vecine -  Iordania, 

Liban şi Turcia, precum şi Irak şi Egipt - care au găzduit milioane de refugiaţi sirieni în ultimii 

ani; Consiliul salută aceste eforturi susţine  punerea în aplicare a pactelor UE-Iordania şi UE-

Liban, precum şi a Declaraţiei UE-Turcia drept contribuţii în vederea îndeplinirii angajamentelor 

respective asumate la Londra pentru aceste ţări.  

În sens larg, Consiliul condamnă toate practicile care pun în pericol drepturile 

fundamentale ale omului şi care încalcă dreptul umanitar. Totodată, Consiliul susţine 

intensificarea eforturilor UE pentru a asigura atât participarea deplină şi efectivă a femeilor, cât 

şi consultarea şi dialogul cu societatea civilă în cadrul procesului politic, în temeiul iniţiativei 

regionale a Înaltului Reprezentant care promovează dialogul politic cu actori-cheie din regiune. 

De asemenea, Consiliul îndeamnă toate statele să respecte încetarea focului, iar Rusia, Turcia şi 

Iranul să-şi respecte angajamentele luate. În special, rolul Consiliului în Strategia UE privind 

Siria este de a examina posibilităţile de asistenţă post-conflict. În urma acestei evaluări, UE ar 

putea să revizuiască măsurile restrictive actuale, să se implice în reluarea cooperării cu 

autorităţile de tranziţie, să mobilizeze fonduri pentru a sprijini redresarea şi reconstrucţia post-

conflict, inclusiv a patrimoniului cultural, şi să utilizeze instrumentele adecvate din cadrul 

politicii de vecinătate a UE şi al altor programe, pentru a aborda provocările de tranziţie şi pentru 

a stabiliza comunităţile prin dezvoltare economică.  

 În sens restrâns, concluziile Consiliului se concentrează pe următoarele aspecte:  

1. Încheierea războiului printr-o tranziţie politică autentică, în conformitate cu RCSONU 2254, 

negociat de părţile implicate în conflict sub auspiciile trimisului special al ONU pentru Siria şi 

cu sprijinul unor importanţi actori internaţionali şi regionali. 

2. Promovarea unei tranziţii semnificative şi favorabile incluziunii în Siria, în conformitate cu 

Rezoluţia 2254 a Consiliului de Securitate al ONU şi cu Comunicatul de la Geneva, prin 

sprijinirea consolidării opoziţiei politice. 

3. Salvarea de vieţi omeneşti prin satisfacerea promptă, efectivă, eficientă şi bazată pe principii a 

necesităţilor umanitare ale celor mai vulnerabili sirieni din întreaga ţară. 

4. Promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, prin consolidarea 

organizaţiilor societăţii civile siriene. 

5. Promovarea tragerii la răspundere pentru crime de război în vederea facilitării unui proces de 

reconciliere naţională şi a justiţiei de tranziţie. 

6. Sprijinirea integrării populaţiei siriene şi a societăţii siriene într-un mediu democrat. 

B. În textul Concluziilor Consiliului European, 20-21 octombrie 2016 sunt condamnate atacurile 

comise asupra civililor din Alep de către regimul sirian şi de către aliaţii acestuia, în special 

Rusia. Consiliul a solicitat acces umanitar urgent şi neîngrădit în Alep şi în alte regiuni ale ţării şi 

o încetare imediată a ostilităţilor şi reluarea unui proces politic sub auspiciile ONU. 

                                                                                                                                                             
 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/10/21-european-council-conclusions/
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C. În textul Concluziilor Consiliului privind Siria, 17 octombrie 2016 sunt condamnate vizarea 

disproporţionată şi intenţionată a civililor şi a personalului umanitar şi medical de către regim şi 

aliaţii acestuia, mai ales Rusia, şi şi-a reiterat convingerea fermă că nu poate exista o soluţie 

militară la acest conflict şi că trebuie găsită o soluţie politică. Cu acest prilej, UE a solicitat de 

urgenţă: 

 oprirea tuturor zborurilor militare care survolează oraşul Alep, operate de către regim şi 

aliaţii săi; 

 încetarea imediată a ostilităţilor; 

 ridicarea asediilor; 

 acordarea, de către toate părţile, a accesului umanitar integral, durabil şi neîngrădit pe tot 

teritoriul ţării. 

D. În data de 2 octombrie 2016, ca reacţie la deteriorarea situaţiei umanitare de pe teren, Uniunea 

Europeană a lansat o iniţiativă umanitară de urgenţă pentru Alep. Scopul acesteia este să 

permită organizaţiilor umanitare să îşi îndeplinească misiunea şi să permită salvarea şi protejarea 

civililor. UE şi-a intensificat substanţial eforturile financiare în sprijinul celor care au fugit de 

conflict în interiorul Siriei şi peste graniţe. Uniunea Europeană şi statele sale membre au acordat 

ajutor de peste 6 miliarde euro de la începutul conflictului. Un exemplu elocvent este Fondul 

fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană („Fondul Madad”), care se ridică în prezent la 

730 de milioane euro, reprezentând contribuţii din partea UE şi a statelor membre. 

E. La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat un cadru juridic care va permite UE să aplice în 

mod autonom sancţiuni împotriva ISIL/Daesh şi Al-Qaida, precum şi a persoanelor şi entităţilor 

asociate cu acestea sau care le acordă sprijin. 

F. În iunie 2015, liderii UE au subliniat necesitatea intensificării cooperării cu ţările din regiune, 

în special cu Turcia, Irak, Iordania şi Liban. În cadrul conferinţei privind sprijinul pentru Siria şi 

pentru regiune, desfăşurată la Londra în februarie 2016, UE şi statele sale membre s-au angajat 

să aloce peste 3 miliarde euro pentru a sprijini poporul sirian în 2016. 

G. În textul  Concluziilor Consiliului privind Siria, 12 octombrie 2015, s-a reamintit că numai un 

proces politic coordonat de Siria care să ducă la o tranziţie paşnică şi favorabilă incluziunii ar 

reinstaura stabilitatea în Siria. În acest scop, Consiliul şi-a reafirmat sprijinul deplin acordat 

eforturilor coordonate de ONU şi activităţii trimisului special al ONU de a construi acest demers 

politic. 

H. În textul Concluziilor Consiliului privind Strategia regională a UE pentru Siria şi Irak, precum 

şi pentru ameninţarea reprezentată de Da’esh, 23 mai 2016, sunt trecute în revistă rezultatele 

punerii în aplicare a strategiei. 

I. Concluziile Consiliului privind strategia regională a UE pentru Siria şi Irak, precum şi pentru 

ameninţarea reprezentată de ISIL/Da’esh, 16 martie 2015, propun o strategie care are ca 

obiective:  

 sprijinirea eforturilor depuse de coaliţia internaţională pentru contracararea Daesh; 

 reducerea afluxului de luptători terorişti străini, de fonduri şi de arme în sprijinul Daesh; 

 prevenirea contagiunii regionale şi întărirea securităţii la frontiere; 

 acordarea de ajutor umanitar şi de protecţie internaţională persoanelor afectate. 

J. Concluziile Consiliului privind criza ISIL/Da'esh din Siria şi Irak, octombrie 2014, reprezintă 

documentul care stă la baza strategiei regionale cuprinzătoare pentru Siria şi Irak şi pentru 

ameninţarea Daesh. 

K. În anul 2011, Consiliul a decis adoptarea unei serii de măsuri restrictive autonome, inclusiv 

desemnarea unor persoane responsabile de represiunea violentă împotriva populaţiei civile din 

Siria, precum şi a unor persoane sau entităţi asociate acestora. Aceste sancţiuni au fost prelungite 

ultima dată în mai 2016 până la 1 iunie 2017. La 20 martie 2017, Consiliul a adăugat patru 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13193-2016-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures-old/humanitarian-response/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/09/20-isil-daesh-al-qaida/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2015/10/12-fac-conclusions-syria/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9105-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9105-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7267-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7267-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14463-2014-INIT/ro/pdf
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funcţionari militari de rang înalt pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive. Aceştia au 

fost adăugaţi pentru rolul lor în utilizarea de arme chimice împotriva populaţiei civile. În prezent, 

239 de persoane şi 69 de entităţi sunt vizate de respectivele sancţiuni ale UE
3
. 

 

IV. Evoluţii recente la nivel internaţional. Poziţia UE 

 

  În 4 aprilie 2017 a avut loc un atac chimic asupra oraşului sirian Khan Shaykhun, care s-a 

soldat cu 86 de morţi, dintre care 30 de copii şi 20 de femei, potrivit Observatorul Sirian pentru 

Drepturile Omului.  

 Răspunsul internaţional s-a constituit într-o propunere de rezoluţie pentru condamnarea 

atacului şi o anchetă a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). De asemenea, 

s-a solicitat Siriei să furnizeze planurile de zbor, precum şi orice informaţie despre operaţiunile 

militare din momentul atacului. 

 Ambasadorul adjunct al Rusiei, Vladimir Safronkov, a afirmat că rezoluţia occidentală a 

fost pregătită în grabă şi că nu este utilă, dar a acceptat o eventuală ,,anchetă obiectivă". 

 Ulterior, Rusia a prezentat o propunere alternativă de rezoluţie care nu cerea în mod 

expres Damascului să coopereze cu ancheta. 

1. Schimb de acuzaţii Rusia-SUA în Consiliul de Securitate al ONU 

 Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenţă la cererea Rusiei, după loviturile aeriene 

ale Statelor Unite asupra bazei militare siriene de la Shayrat. 

 Reprezentantul Rusiei a acuzat Statele Unite că au atacat teritoriul suveran al Siriei şi că 

atacul a fost o violare flagrantă a legislaţiei internaţionale şi un act de agresiune. Poziţia a fost 

susţinută şi de ambasadorul Siriei la ONU.  

 Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a declarat la reuniunea de urgenţă a Consiliul 

de Securitate al ONU dedicată primei acţiuni militare a Washingtonului împotriva regimului 

Bashar al-Assad în cei 6 ani de război din Siria că ,,Statele Unite sunt pregătite sa efectueze noi 

lovituri împotriva regimului sirian şi să adopte noi sancţiuni economice, dar speră că ,,acest lucru 

nu va fi necesar". 

2. Consiliul U.E. a organizat Conferinţa de la Bruxelles „Sprijinirea viitorului Siriei şi al 

regiunii” (4-5 aprilie 2017) 

 Tematica reuniunii a vizat consolidarea sprijinului internaţional pentru procesul politic 

condus de ONU şi colectarea de fonduri pentru susţinerea apelurilor coordonate de ONU, 

precum şi pentru sprijinirea rezilienţei ţărilor care găzduiesc refugiaţi.  

 Cu acest prilej, a fost condamnată utilizarea recentă a armelor chimice de către guvernul 

sirian şi statul islamic (ISIL/Da’esh), aşa cum a rezultat din ancheta comună desfăşurată de 

ONU-OIAC (Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice) cu privire la  atacurile de la Khan 

Sheikun. Angajamentele financiare multianuale, pentru perioada 2018-2020, cuprind suma de 

3,73 miliarde dolari. 

 Preşedinţia comună a conferinţei (Uniunea Europeană, Germania, Kuweit, Norvegia, Qatar, 

Regatul Unit şi Organizaţia Naţiunilor Unite) a adoptat o declaraţie comună, care susţine 

acordarea unui sprijin financiar semnificativ pentru întâmpinarea nevoilor imense ale populaţiei 

din Siria şi din ţările învecinate, sprijin care să fie însoţit şi de alte abordări inovatoare şi 

integratoare. 

 

                                                 
3
 A se vedea Lista persoanelor şi a entităţilor care fac obiectul măsurilor restrictive ale UE având în vedere situaţia 

din Siria, 23 martie 2017 , Utilizarea armelor chimice în Siria: UE impune sancţiuni împotriva a 4 oficiali militari de 

rang înalt (comunicat de presă, 20/03/2017) şi Siria: UE prelungeşte cu un an sancţiunile împotriva regimului. 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/04/05/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2017/04/05/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/pdf/SyriaConf2017-Pledging-Statement_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/05-syria-conference-co-chairs-declaration/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/17-chemical-weapons-syria/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/17-chemical-weapons-syria/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/27-syria-eu-extends-sanctions/
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3. Criza din Siria în dezbaterea reuniunii din 10 aprilie 2017 din Italia a şefilor diplomaţiilor 

statelor membre în G7
4
. 

 În cadrul reuniunii nu s-a ajuns la un acord cu privire la impunerea unor sancţiuni Rusiei şi 

Siriei, aşa cum propusese Marea Britanie, în urma atacului chimic. 

 Miniştrii de externe ai statelor membre G7 au căzut de acord, la unison, că nu există o soluţie 

la criza siriană cu preşedintele Bashar al-Assad la putere. 

 Ministrul italian de externe, Angelino Alfano, a declarat că ,,Noi nu trebuie să pedepsim 

Rusia (şi s-o punem) la colţ (…) ruşii au pârghia de care este nevoie pentru a exercita presiuni 

asupra lui al-Assad şi a-l face să-şi respecte angajamentele cu privire la încetarea focului”.  

 

V. Poziţii oficiale ale României 

 În comunicatul de presă al MAE din 07.04.2017 se arată că ,,România reiterează 

condamnarea fermă a atacului chimic întreprins asupra localităţii Khan Sheikhoun din 

provincia Idlib, din 4 aprilie 2017, soldat cu victime în rândul populaţiei civile, inclusiv copii. 

Acţiunea SUA din 7 aprilie 2017 constituie o reacţie fermă la atrocităţile comise în urma 

atacului cu arme chimice. România este solidară cu Aliaţii şi partenerii noştri. România sprijină 

orice efort destinat încetării conflictului din Siria care, în cei şase ani de la declanşare, a condus 

la pierderi substanţiale de vieţi şi distrugeri de bunuri materiale şi, în acelaşi timp, a generat un 

focar de instabilitate regională, terorism si migraţie necontrolată (…)” 

 

V. Concluzii 

Implicarea Uniunii Europene în Siria are un orizont mai larg decât evenimentele actuale. 

Strategia UE pentru Siria este gândită pe termen lung, în special pentru perioada post-conflict, de 

reconstrucţie constituţională, economică, culturală etc.  

UE pleacă de la premisa că în Siria se va ajunge în curând la o soluţie politică, care să fie 

în conformitate cu Rezoluţia 2254 a Consiliului de Securitate al ONU şi cu Comunicatul de la 

Geneva. 

Ipoteza de bază pentru ajungerea la o situaţie post-conflict o constituie oprirea 

conflictului militar, instaurarea păcii în zonă, ţinându-se cont de cauzele care au generat şi au 

întreţinut conflictul. În acest proces sunt esenţiale poziţiile adoptate de Rusia şi SUA, de UE în 

aplanarea conflictelor armate, pe prim-plan, susţinându-se anihilarea acţiunilor organizaţiei 

ISIL/Da'esh. 

 

 

 

 

 

 

Ioana Cristina Vida 
24 aprilie 2017 

                                                 
4
  G7 este reprezentat de Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Statele Unite. La acest 

summit au participat şi reprezentanţii Uniunii Europene, respectiv șefa diplomației europene, Federica Mogherini. 

 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/04/g7_-_joint_communiqu_final.pdf
http://www.mae.ro/node/41357

