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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

11.3.2015  B8-0240/2015 }  

 B8-0253/2015 }  

 B8-0254/2015 }  

 B8-0256/2015 }  

 B8-0259/2015 }  

 B8-0264/2015 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το Ισλαµικό Κράτος στη Μέση Ανατολή, ιδίως των 

Ασσυρίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5α. προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
κλιµάκωσης των θρησκευτικών πολέµων· 
υπογραµµίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι 
µουσουλµανικές αρχές απορρίπτουν το ΙΚ 
τόσο ως ισλαµικό όσο και ως κράτος και 
το έχουν καταδικάσει, θεωρώντας ότι η 
δράση του αντίκειται στις αρχές του 
Ισλάµ και αποτελεί απειλή για το Ισλάµ 
και τους µουσουλµάνους σε ολόκληρο τον 
κόσµο· είναι πεπεισµένο ότι η στρατηγική 
κατά της τροµοκρατίας δεν µπορεί να 
νοηθεί ως µια αντιπαράθεση µεταξύ 
πολιτισµών ή θρησκειών που οδηγεί σε 
ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα· 
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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το Ισλαµικό Κράτος στη Μέση Ανατολή, ιδίως των 

Ασσυρίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9α. Καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει µε 
µεγαλύτερο σθένος την προσπάθεια της 
διεθνούς κοινότητας να συνδράµει τον 
µεγάλο αριθµό προσφύγων που 
διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε ανοιχτά 
σκάφη στην προσπάθειά τους να φύγουν 
για την Ευρώπη· ζητεί να τους χορηγείται 
άσυλο και υποστήριξη· 
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το Ισλαµικό Κράτος στη Μέση Ανατολή, ιδίως των 

Ασσυρίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16α. επαναλαµβάνει ότι, στη µάχη κατά 
του  ΙΚ, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο· καταγγέλλει την 
προσπάθεια του ΝΑΤΟ να 
υποκαταστήσει τις αποστολές ειρήνευσης 
και σταθεροποίησης, καταδικάζει όλες 
τις ενέργειες που γίνονται εκτός 
Ηνωµένων Εθνών, όπως η Συµµαχία υπό 
την ηγεσία των ΗΠΑ, και υπενθυµίζει ότι 
αυτή η αποστολή µπορεί να τεθεί σε 
εφαρµογή µόνο µε ευρεία συναίνεση στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ·  
πιστεύει ότι ο πλήρης σεβασµός της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, 
όπως το Ιράκ, η Συρία και η Λιβύη, 
καθώς και ο σεβασµός του 
πολυπολιτισµικού χαρακτήρα και των 
δηµοκρατικών αρχών στις κοινωνίες 
αυτές, αποτελεί τη µόνη εγγύηση για την 
αποφυγή της εξάπλωσης του ΙΚ και της 
διαιώνισης της ταλαιπωρίας των λαών 



 

AM\1053685EL.doc PE552.219v01-00 } 

 PE552.232v01-00 } 

 PE552.233v01-00 } 

 PE552.235v01-00 } 

 PE552.238v01-00 } 

 PE552.243v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

τους·  

Or. en 

 

 

 


