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Ulkoasiainneuvosto 06.03.2020
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 6.3. käsitteli Syyrian ja Turkin tilannetta.
Kokous järjestettiin Kreikan aloitteesta epävirallisen Gymnich-kokouksen
yhteydessä Zagrebissa. Kokouksessa ministerit onnistuivat saavuttamaan
yhteisymmärryksen EU:n julkilausumasta koskien Syyrian ja Turkin
tilannetta.
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto kokoontui 6.3.2020 käsittelemään Syyrian ja Turkin tilannetta.
Kokous järjestettiin epävirallisen Gymnich-kokouksen yhteydessä Zagrebissa ensisijaisesti Kreikan
aloitteesta. Korkea edustaja Borrell kiitti Kroatiaa Gymnich-kokouksen järjestämisestä ja samoin
ylimääräisen ulkoasiainneuvoston mahdollistamisesta nopealla aikataululla. Ennen sisältökeskustelua
Kroatian pääministeri toivotti ulkoministerit tervetulleeksi Zagrebiin ja esitteli lyhyesti Kroatian EUpuheenjohtajakauden prioriteetit.
Syyrian ja Turkin tilanne
Ulkoasiainneuvoston keskustelun ensisijaisena pyrkimyksenä oli päästä sopuun EU:n
ulkoministereiden yhteisestä julkilausumasta Syyrian ja Turkin tilanteeseen liittyen. Ylimääräinen
oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kokoontui 4.3.2020 ja sopi omasta lausunnostaan. Se tuli huomioida
ulkoministerien lausunnosta neuvoteltaessa. Todettiin, että EU:n pysyvien edustajien komiteassa
Coreperissa oli saavutettu tekstin sisällöstä pääpiirteissään yhteisymmärrys. Julkilausumaluonnosta oli
kuitenkin päivitettävä koskien Venäjän ja Turkin presidenttien solmimaa sopimusta Syyrian
tulitauosta.
Kokonaisuudessaan Coreperissa neuvoteltua tekstiä pidettiin tasapainoisena. EU toteaa siinä
muuttoliikepaineen Kreikan ja Turkin välisellä rajalla. Turkin ei tule kannustaa ihmisiä rajaylityksiin
maalla tai merellä. Turkin hallinnon tulee välittää tämä viesti kaikille keskeisille tahoille.
Lausuntotekstissä mainitaan myös EU-Turkki -muuttoliikeyhteistyö. On pohdittava, kuinka tätä
yhteistyötä voidaan jatkaa.
Tekstistä käydyssä keskustelussa tuotiin esiin näkemyksiä kansainvälisestä humanitaarisesta avusta,
siirtolaisuudesta ja muuttoliikevirtojen hallinnasta, mahdollisesta Idlibin lentokieltoalueesta sekä
toimimisesta EU- ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Keskustelussa viitattiin myös 14 jäsenmaan
yhteisartikkeliin Syyriasta.
Keskustelun päätteeksi teksti hyväksyttiin kokonaisuudessaan. Julkilausuma löytyy osoitteesta:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/06/statement-of-the-foreign-affairscouncil-on-syria-and-turkey/
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Muut asiat
Kuultiin lyhyt katsaus toimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi todettiin ajankohtaiset
ministerivierailut Jemeniin. Todettiin, että keskustelua Jemenistä jatketaan jossain tulevista
ulkoasiainneuvostoista.
Todettiin, että 29.-30.6. ollaan järjestämässä Brysselissä Syyriaa ja laajempaa Lähi-idän aluetta
käsittelevä konferenssi. Tarkoituksena on tukea YK-prosessia ja lisätä tukea alueelle.
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