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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

11.2.2015  B8-0136/2015 }  

 B8-0137/2015 }  

 B8-0138/2015 }  

 B8-0139/2015 }  

 B8-0140/2015 }  

 B8-0142/2015 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαµικού Κράτους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3 α. προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
κλιµάκωσης των θρησκευτικών πολέµων· 
υπογραµµίζει ωστόσο το γεγονός ότι 
ισλαµικές αρχές απορρίπτουν το ΙΚ µε το 
σκεπτικό ότι δεν είναι ούτε ισλαµικό ούτε 
κράτος και το έχουν καταδικάσει, 
θεωρώντας τις πράξεις του παραβιάσεις 
των αρχών του Ισλάµ και απειλή για το 
Ισλάµ και τους Μουσουλµάνους ανά τον 
κόσµο· είναι πεπεισµένο ότι η στρατηγική 
κατά της τροµοκρατίας δεν µπορεί να 
νοηθεί ως σύγκρουση µεταξύ πολιτισµών 
ή θρησκειών, που οδηγεί σε ρατσιστικές 
και ξενοφοβικές θέσεις·  

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Σοφία Σακοράφα 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαµικού Κράτους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ∆ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ είναι 
αυτή τη στιγµή η τροµοκρατική οµάδα µε 
τους µεγαλύτερους οικονοµικούς πόρους,  
έχοντας εξασφαλίσει αξιόλογες πηγές 
εσόδων από την κατάληψη σηµαντικών 
πετρελαιοπηγών στη Συρία, τη λεηλασία 
τραπεζών και επιχειρήσεων σε εδάφη που 
ελέγχει, την πώληση αρχαιοτήτων, από τα 
λύτρα από απαγωγές και από κεφάλαια 
που έχουν τοποθετηθεί σε επιχειρησιακά 
ασφαλή καταφύγια από εύπορους 
δωρητές, ιδίως από τη Σαουδική Αραβία, 
το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα· ότι το ΙΚ έχει 
αποσπάσει άφθονο στρατιωτικό 
εξοπλισµό από τον ιρακινό στρατό και 
µπορεί εύκολα να αγοράσει όπλα υψηλής 
ποιότητας από διεθνείς αγορές όπλων· ότι 
η Ρωσία ανακοίνωσε πρόσφατα µια 
νοµικά δεσµευτική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για άσκηση πίεσης σε χώρες 
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προκειµένου να διακοπεί η ροή µετρητών 
προς το Ισλαµικό Κράτος· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαµικού Κράτους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  E a. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
εξάρθρωση της µεθορίου Ιράκ-Συρίας, η 
οποία είναι αποτέλεσµα των 
συγκρούσεων στις δύο χώρες, έχει 
προσφέρει στο ΙΚ ευκαιρίες να ενισχύσει 
την παρουσία του στις δυο αυτές χώρες· 
ότι ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του 
ΟΗΕ Kofi Annan δήλωσε στις 8 
Φεβρουαρίου 2015 ότι η υπό αµερικανική 
ηγεσία εισβολή στο Ιράκ ήταν ένα 
σφάλµα και βοήθησε στη δηµιουργία του 
ΙΚ, δεδοµένου ότι «ο στόχος της 
δηµιουργίας δηµοκρατίας χωρίς τους 
υφιστάµενους θεσµούς έφερε στην 
εξουσία διεφθαρµένες φατριαστικές 
κυβερνήσεις και έτσι η χώρα είναι 
ασταθής από τότε, κάτι που αποδείχτηκε 
τέλειο έδαφος για την ανάδειξη ακραίων 
ριζοσπαστών µουσουλµάνων, οι οποίοι 
έχουν συνδεθεί µε το Ισλαµικό Κράτος»· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy, Κωνσταντίνα Κούνεβα, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Σοφία 

Σακοράφα 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαµικού Κράτους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1 α. είναι πεπεισµένο ότι η υπό 
αµερικανική ηγεσία εισβολή στο Ιράκ και 
η έξωθεν επέµβαση στα εσωτερικά της 
Συρίας προετοίµασαν το έδαφος για την 
εµφάνιση και την εξάπλωση του ΙΚ· 
αποδοκιµάζει το ρόλο που έπαιξαν 
ειδικότερα οι ΗΠΑ, τα κράτη µέλη της 
ΕΕ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η 
Τουρκία και το Ισραήλ· υπενθυµίζει τις 
ευθύνες που φέρουν οι χώρες αυτές σε 
σχέση µε την προώθηση αυτής της 
σύγκρουσης και τις καλεί ιδίως να 
απαλύνουν τα δεινά όσων πλήττονται από 
τη βία και να χορηγούν άσυλο σε 
πρόσφυγες·  

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Κωνσταντίνα Κούνεβα, ∆ηµήτριος 

Παπαδηµούλης, Σοφία Σακοράφα 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαµικού Κράτους 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5 α. απορρίπτει την έννοια της «ευθύνης 
για προστασία», δεδοµένου ότι 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν 
προσφέρει επαρκή νοµική βάση που να 
δικαιολογεί τη µονοµερή χρήση βίας, σε 
πολλές περιπτώσεις µε στόχο την αλλαγή 
καθεστώτος· καταδικάζει τη µονοµερή 
ανάληψη του ρόλου του παγκόσµιου 
αστυφύλακα από ισχυρά κράτη όπως οι 
ΗΠΑ ή από το NATO· καταδικάζει 
επίσης τους λεγόµενους επιλεκτικούς 
βοµβαρδισµούς και την εισχώρηση ξένων 
στρατευµάτων επί τόπου· καταγγέλλει 
την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να 
υποκαταστήσει τις αποστολές ειρήνευσης 
και σταθεροποίησης, οι οποίες µπορούν 
να εφαρµόσουν τους στόχους τους µόνο 
µε ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο της 
Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ· εκφράζει τη 
βαθιά ανησυχία για τον αυξανόµενο 
αριθµό κρουσµάτων επιστράτευσης 
παιδιών και νέων στο Ιράκ και τη Συρία· 
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υπενθυµίζει την ανάγκη ιδίως για 
προστασία των παιδιών και των 
γυναικών που πλήττονται από ένοπλες 
συγκρούσεις·  

Or. en 

 

 


