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Tarkistus  1 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Syyrian tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. korostaa, että asekauppa ja 

asetoimitukset, joissa on mukana myös 

EU:n jäsenvaltioita, ovat pahentaneet 

konfliktia; katsoo, että asevienti Saudi-

Arabiaan on EU:n lainsäädännön 

vastaista, sillä YK:n toimivaltaisten 

viranomaisten mukaan maa on 

sekaantunut vakaviin humanitaarisen 

oikeuden loukkauksiin; toistaa 

26. helmikuuta 2016 esittämänsä 

kehotuksen määrätä kiireesti 

asevientikielto Saudi-Arabiaa vastaan; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Syyrian tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pitää erittäin valitettavana 

Venäjän toistuvaa veto-oikeuden käyttöä 

YK:n turvallisuusneuvostossa ja sitä, että 

kemiallisten aseiden kieltojärjestön ja 

YK:n yhteisen tutkintamekanismin 

toimeksiannon uusimisesta ei päästy 

sopimukseen ennen sen päättymistä 

17. marraskuuta 2017; katsoo, että 

tällainen asenne turvallisuusneuvoston 

pysyvältä jäseneltä, jolla on erityinen 

vastuu kansainvälisen rauhan ja 

turvallisuuden ylläpitämisestä, on 

häpeällinen; korostaa, että maailman 

silmissä kansainvälisen tutkinnan 

estäminen on lähinnä merkki 

syyllisyydestä; 

5. kehottaa kaikkia YK:n 

jäsenvaltioita käyttämään 

vaikutusvaltaansa osapuoliin 

varmistaakseen vihollisuuksien 

lopettamisen ja nykyisten sitoumusten 

täyttämisen sekä tukemaan pyrkimyksiä 

luoda edellytykset kestävälle ja pysyvälle 

tulitauolle; korostaa, että näiltä 

jäsenvaltioilta on saatava asianmukaiset 

takeet; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Syyrian tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. korostaa, että humanitaarinen 

tilanne heikkenee entisestään, jos Syyrian 

konfliktiin ei löydy poliittista ratkaisua 

päätöslauselman 2254 (2015) mukaisesti; 

torjuu varauksetta ajatuksen siitä, että 

Syyrian konfliktiin olisi löydettävissä 

pitkän aikavälin ratkaisu sotilaallisin 

keinoin; korostaa, että sodan 

lopettamiseksi ja poliittisen ratkaisun 

löytämiseksi konflikteihin tarvitaan 

vuoropuhelua Syyrian kaikkien 

yhteiskuntaryhmien kanssa ketään pois 

sulkematta; muistuttaa EU:n toimielimiä 

siitä, että jos haluaa toimia välittäjänä 

konfliktissa, ei voi kieltäytyä 

vuoropuhelusta konfliktin minkään 

osapuolen kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Syyrian tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. on edelleen vakavasti huolissaan 

Afrinin kärjistyvästä tilanteesta ja Turkin 

armeijan ja Assadin tai Venäjän joukkojen 

välisestä mahdollisesta yhteenotosta ja 

kiristyvistä jännitteistä Yhdysvaltojen 

kanssa; kehottaa Turkin hallitusta 

vetämään joukkonsa ja toimimaan 

rakentavasti Syyrian konfliktissa, mikä on 

myös Turkin kansallisten etujen mukaista; 

on samaa mieltä varapuheenjohtajan / 

korkean edustajan kanssa, että uusien 

rintamien avaaminen Syyriassa ei ole 

Turkin turvallisuusetujen mukaista, ja 

varoittaa maan humanitaarisen kriisin 

pahenemisesta entisestään; vaatii 

noudattamaan täysin humanitaarista 

oikeutta, siviilien suojelu mukaan luettuna, 

ja vaatii tulitaukoa koko Syyriaan, näin 

ollen myös Afriniin; 

6. ilmaisee syvän huolensa Turkin 

väliintulosta kurdijoukkojen hallussa 

olevilla Syyrian alueilla; on edelleen 

vakavasti huolissaan Afrinin kärjistyvästä 

tilanteesta ja Turkin armeijan ja Assadin tai 

Venäjän joukkojen välisestä mahdollisesta 

yhteenotosta ja kiristyvistä jännitteistä 

Yhdysvaltojen kanssa; kehottaa Turkin 

hallitusta vetämään joukkonsa ja 

toimimaan rakentavasti Syyrian 

konfliktissa, mikä on myös Turkin 

kansallisten etujen mukaista; on samaa 

mieltä varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan kanssa, että uusien rintamien 

avaaminen Syyriassa ei ole Turkin 

turvallisuusetujen mukaista, ja varoittaa 

maan humanitaarisen kriisin pahenemisesta 

entisestään; vaatii noudattamaan täysin 

humanitaarista oikeutta, siviilien suojelu 

mukaan luettuna, ja vaatii tulitaukoa koko 

Syyriaan, näin ollen myös Afriniin; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Syyrian tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että Syyriassa tehtyjä 

hirvittäviä rikoksia ei saa sallia eikä jättää 

rankaisematta, ja toteaa, että tähän 

kuuluvat myös rikokset uskonnollisia, 

etnisiä ja muita ryhmiä ja vähemmistöjä 

vastaan; toistaa kehotuksensa vastuussa 

olevien riippumattomasta, 

puolueettomasta, perusteellisesta ja 

uskottavasta tutkinnasta ja syytetoimista 

heitä vastaan ja tukee Syyrian 

arabitasavallassa tehtyjä kansainvälisiä 

rikoksia käsittelevän kansainvälisen, 

puolueettoman ja riippumattoman 

mekanismin (IIIM) maaliskuusta 2012 

lähtien tekemää työtä; panee tyytyväisenä 

merkille EU:n päätöksen tarjota 

mekanismille 1,5 miljoonan euroa 

rahoitustukea vakautta ja rauhaa 

edistävän välineen kautta; korostaa 

kuitenkin, että tukea tarvitaan pidempään 

kuin ohjelman 18 kuukauden keston 

ajan; korostaa, että jäsenvaltioiden on 

ehdottomasti täytettävä sitoumuksensa, ja 

odottaa, että kysymys IIIM:n 

rahoituksesta otetaan esille ja ratkaistaan 

Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuutta 

9. korostaa, että terroristiryhmien 

Syyriassa tekemiä hirvittäviä rikoksia ei 

saa sallia eikä jättää rankaisematta, ja 

toteaa, että tähän kuuluvat myös rikokset 

uskonnollisia, etnisiä ja muita ryhmiä ja 

vähemmistöjä vastaan; korostaa, että 

syyrialaisten olisi määritettävä sopiva 

prosessi ja mekanismit, joilla saavutetaan 

oikeuden toteutuminen, sovinnonteko, 

totuus ja vastuu räikeistä kansainvälisen 

oikeuden loukkauksista sekä 

huolehditaan uhreille kuuluvista 

korvauksista ja heidän tehokkaista 

oikeussuojakeinoistaan; 
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käsittelevässä toisessa Brysselin 

konferenssissa; kehottaa lisäksi tukemaan 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 

kansalaisjärjestöjä, jotka keräävät ja 

auttavat säilyttämään todisteita 

ihmisoikeusloukkauksista ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

loukkauksista; 

Or. en 

 

 


