
 

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

 PE552.232v01-00 } 

 PE552.233v01-00 } 

 PE552.235v01-00 } 

 PE552.238v01-00 } 

 PE552.243v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

11.3.2015  B8-0240/2015 }  

 B8-0253/2015 }  

 B8-0254/2015 }  

 B8-0256/2015 }  

 B8-0259/2015 }  

 B8-0264/2015 } RC1/Am. 1 

Poprawka  1 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Ostatnie ataki i uprowadzenia dokonane przez Daisz na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wobec 

Asyryjczyków 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. przestrzega przed groźbą wywołania 

wojny religijnej; podkreśla zarazem, Ŝe 

przywódcy muzułmańscy odrzucają IS 

jako niebędące ani wzorem islamu, ani 

państwem i potępiają tę organizację, 

uwaŜając jej działania za stanowiące 

pogwałcenie zasad islamu i zagroŜenie dla 

tej religii i muzułmanów na całym 

świecie; jest przekonany, Ŝe nie moŜna 

uznawać strategii antyterrorystycznej za 

walkę między cywilizacjami czy 

wyznaniami, prowadzącej do 

rasistowskich i ksenofobicznych 

uprzedzeń; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Ostatnie ataki i uprowadzenia dokonane przez Daisz na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wobec 

Asyryjczyków 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 9a. apeluje do UE o zwiększenie wsparcia 

międzynarodowego dla rosnącej liczby 

uchodźców, którzy ryzykują Ŝycie, 

uciekając do Europy na otwartych 

łodziach, oraz wzywa do udzielania im 

azylu i wsparcia; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Ostatnie ataki i uprowadzenia dokonane przez Daisz na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wobec 

Asyryjczyków 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla, Ŝe w walce z IS naleŜy 

przestrzegać praw człowieka i 

międzynarodowego prawa 

humanitarnego; potępia usiłowania 

NATO, by zastąpić swoimi działaniami 

zadania pokojowe i stabilizacyjne, oraz 

potępia wszelkie działania podejmowane 

poza auspicjami ONZ, takie jak koalicja 

przeciwko IS pod dowództwem USA, a 

takŜe przypomina, Ŝe takie zadania mogą 

być realizowane wyłącznie na podstawie 

powszechnego porozumienia na forum 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ; uwaŜa, Ŝe 

pełne poszanowanie niezaleŜności, 

suwerenności i nienaruszalności 

terytorialnej takich państw, jak Irak, Syria 

i Libia, a takŜe poszanowanie 

wielokulturowości i demokratycznych 

zasad w tych społeczeństwach to jedyna 

gwarancja, która pozwoli uniknąć 

rozprzestrzenienia się IS i dalszych 

cierpień ludności tych krajów; 



 

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

 PE552.232v01-00 } 

 PE552.233v01-00 } 

 PE552.235v01-00 } 

 PE552.238v01-00 } 

 PE552.243v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Or. en 

 

 


