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Amendement  1 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Recente aanvallen en ontvoeringen door Da'esh in het Midden-Oosten, met name van 

Assyriërs 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. waarschuwt voor het gevaar van een 

evolutie in de richting van een 

godsdienstoorlog; benadrukt evenwel dat 

moslimautoriteiten Da'esh/ISIS niet als 

islamitisch en evenmin als een staat 

beschouwen en de beweging afkeuren 

omdat zij van mening zijn dat haar 

optreden in strijd is met de beginselen van 

de islam en een bedreiging vormt voor de 

islam en moslims over de hele wereld; is 

ervan overtuigd dat de strategie tegen 

terrorisme niet mag worden opgevat als 

een strijd tussen beschavingen of 

godsdiensten, aangezien dit tot racistische 

en xenofobe vooronderstellingen zou 

leiden; 

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. roept de EU ertoe op meer 

internationale steun te verlenen aan de 

groeiende aantallen vluchtelingen die hun 

leven wagen door te proberen in open 

schepen naar Europa te komen, en dringt 

erop aan hun asiel en steun te verlenen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. herhaalt dat in de strijd tegen 

Da'esh/ISIS de mensenrechten en het 

internationaal humanitair recht in acht 

moeten worden genomen; hekelt de 

poging van de NAVO om de pacificatie- 

en stabilisatietaken te vervangen, keurt 

alle acties af die niet onder auspiciën van 

de VN worden ondernomen, zoals de door 

de VS geleide coalitie tegen Da'esh/ISIS, 

en herhaalt dat de pacificatie- en 

stabilisatietaken alleen op basis van een 

brede overeenstemming in het kader van 

de Algemene Vergadering van de VN 

kunnen worden uitgevoerd; is van mening 

dat een verdere expansie van Da'esh/ISIS 

en meer lijden voor de bevolkingen van de 

betrokken landen alleen kunnen worden 

verhinderd indien de onafhankelijkheid, 

soevereiniteit en territoriale integriteit van 

staten als Irak, Syrië en Libië volledig 

worden geëerbiedigd en indien het 

multiculturele karakter van en de 

democratische beginselen in deze 
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samenlevingen in acht worden genomen; 

Or. en 

 


