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Predlog spremembe  1 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. svari pred nevarnostjo, da bo 

izbruhnila verska vojna; kljub temu 

poudarja, da ugledne muslimanske 

osebnosti zavračajo skupino Islamska 

država, saj ni niti islamska niti država, in 

jo obsojajo, kajti s svojim ravnanjem krši 

načela islama ter ogroža islam in 

muslimane po vsem svetu; je prepričan, 

da k strategiji proti terorizmu ne moremo 

pristopiti kot k spopadu med civilizacijami 

ali religijami, saj bi to vzbujalo rasistične 

in ksenofobičnim predstave; 

Or. en 



 

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

 PE552.232v01-00 }  

 PE552.233v01-00 }  

 PE552.235v01-00 }  

 PE552.238v01-00 }  

 PE552.243v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.3.2015  B8-0240/2015 }  

 B8-0253/2015 }  

 B8-0254/2015 }  

 B8-0256/2015 }  

 B8-0259/2015 }  

 B8-0264/2015 } RC1/Am. 2 

Predlog spremembe  2 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva EU, naj okrepi mednarodno 

pomoč vse večjemu številu beguncev, ki 

na odprtih plovilih tvegajo življenje, ko 

bežijo v Evropo, in poziva, naj se jim 

zagotovi azil in podpora; 

Or. en 



 

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

 PE552.232v01-00 }  

 PE552.233v01-00 }  

 PE552.235v01-00 }  

 PE552.238v01-00 }  

 PE552.243v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.3.2015  B8-0240/2015 }  

 B8-0253/2015 }  

 B8-0254/2015 }  

 B8-0256/2015 }  

 B8-0259/2015 }  

 B8-0264/2015 } RC1/Am. 3 

Predlog spremembe  3 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Nedavni napadi in ugrabitve, zlasti Asircev, ki jih izvaja Daiš na Bližnjem vzhodu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poudarja, da je treba v boju proti IS 

spoštovati človekove pravice in 

mednarodno humanitarno pravo; obsoja 

poskus Nata, da bi prevzel naloge 

izgradnje miru in stabilizacije razmer, pa 

tudi vse ukrepanje zunaj okvira OZN, kot 

je protidžihadistična koalicija pod 

vodstvom ZDA, in opominja, da je mogoče 

te ukrepe izvajati samo s širokim 

soglasjem v okviru generalne skupščine 

OZN; je prepričan, da je edino zagotovilo 

za preprečitev širjenja IS in nadaljnjega 

trpljenja prebivalstva, če bodo popolnoma 

spoštovane neodvisnost, suverenost in 

ozemeljska celovitost držav, kot so Irak, 

Sirija in Libija, ter njihova večkulturnost 

in demokratična načela; 

Or. en 

 

 


