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Pozmeňujúci návrh  1 

Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Nedávne útoky a únosy skupiny Dá’iš na Blízkom východe zamerané predovšetkým proti 

Asýrčanom 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. varuje pred rizikom vypuknutia 
náboženskej vojny; zdôrazňuje však 
skutočnosť, že moslimské orgány 
odmietajú Islamský štát ako islamskú 
organizáciu a ako štát a jeho činnosť 
označujú za odporujúcu zásadám islamu 
a za hrozbu pre islam a moslimov 
na celom svete; je presvedčený, že 
na stratégiu proti terorizmu nemožno 
nazerať ako na boj civilizácií alebo 
náboženstiev, ktorý vedie k rasistickým 
alebo xenofóbnym predsudkom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Nedávne útoky a únosy skupiny Dá’iš na Blízkom východe zamerané predovšetkým proti 

Asýrčanom 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. žiada EÚ, aby zvýšila medzinárodnú 
podporu rastúcemu počtu utečencov, ktorí 
riskujú svoje životy na otvorených 
plavidlách pri pokusoch o útek do Európy, 
a požaduje, aby sa im poskytol azyl 
a udelila sa im pomoc; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Nedávne útoky a únosy skupiny Dá’iš na Blízkom východe zamerané predovšetkým proti 

Asýrčanom 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. opakuje, že v rámci boja 
pri Islamskému štátu sa musia 
rešpektovať ľudské práva 
a medzinárodné humanitárne právo; 
odsudzuje pokusy NATO o nahradenie 
úloh, ktoré slúžia na upokojenie situácie 
a stabilizáciu, odmieta všetky akcie 
vykonávané mimo záštity OSN, ako je 
koalícia pod vedením USA, ktorá je 
namierená proti Islamskému štátu, 
a pripomína, že takéto úlohy sa môžu 
realizovať iba na základe širokého 
konsenzu v rámci Valného zhromaždenia 
OSN; je presvedčený, že plné dodržiavanie 
nezávislosti, suverenity a územnej 
celistvosti štátov, ako je Irak, Sýria 
a Líbya, ako aj rešpektovanie 
multikultúrneho charakteru 
a demokratických zásad týchto spoločností 
je jedinou zárukou toho, že nedôjde 
k šíreniu Islamského štátu a k ďalšiemu 
utrpeniu obyvateľov týchto štátov; 
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