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Amendement  1 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De situatie in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. onderstreept dat het conflict is 

verergerd door de wapenhandel en de 

wapenleveringen, waaronder door EU-

lidstaten; is van mening dat 

wapenexporten naar Saoedi-Arabië in 

strijd zijn met de EU-wetgeving, gezien de 

betrokkenheid van het land bij ernstige 

schendingen van het humanitair recht, 

zoals vastgesteld door de bevoegde VN-

instanties; herhaalt zijn oproep van 

26 februari 2016 om dringend een 

wapenembargo in te stellen tegen Saoedi-

Arabië; 

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 

De situatie in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt het ten zeerste dat 

Rusland in de Veiligheidsraad meermaals 

zijn veto heeft uitgesproken en dat geen 

overeenstemming is bereikt om het 

mandaat van het gezamenlijk 

onderzoeksmechanisme van de 

Organisatie voor het verbod van 

chemische wapens van de VN te 

verlengen vóór het verstrijken daarvan op 

17 november 2017; is van oordeel dat deze 

houding beschamend is voor een 

permanent lid van de Veiligheidsraad met 

een bijzondere verantwoordelijkheid voor 

de instandhouding van de internationale 

vrede en veiligheid; benadrukt dat de 

belemmering van internationale 

onderzoeken wereldwijd meer dan iets 

anders als teken van schuld wordt gezien; 

5. verzoekt alle VN-leden hun 

invloed bij de partijen te doen gelden om 

een einde te maken aan de 

vijandelijkheden en ervoor te zorgen dat 

de bestaande toezeggingen worden 

nagekomen, en vraagt ze om steun voor 

de inspanningen om de voorwaarden voor 

een duurzaam en blijvend staakt-het-

vuren tot stand te brengen; benadrukt dat 

deze lidstaten de nodige garanties moeten 

bieden; 

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 

De situatie in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. benadrukt dat de humanitaire 

situatie nog verder zal blijven 

verslechteren bij gebrek aan een politieke 

oplossing voor het Syrische conflict 

overeenkomstig resolutie 2254 (2015); 

verwerpt zonder voorbehoud het idee dat 

een langetermijnoplossing voor het 

Syrische conflict kan worden gevonden op 

basis van een militair optreden; 

onderstreept dat er om de oorlog te 

beëindigen en een politieke oplossing voor 

de conflicten te vinden een dialoog nodig 

is met alle delen van de Syrische 

samenleving, zonder iemand uit te sluiten; 

herinnert de EU-instellingen eraan dat 

het weigeren van een dialoog met gelijk 

welke partij in een conflict niet 

verenigbaar is met de ambitie om als 

bemiddelaar op te treden in een conflict; 

Or. en 
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Amendement  4 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De situatie in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. maakt zich onverminderd grote 

zorgen over de escalerende situatie in 

Afrin, waaronder over de mogelijke 

confrontatie tussen Turkse strijdkrachten 

en Assad of Russische strijdkrachten, en 

over de oplopende spanningen met de 

Verenigde Staten; verzoekt de Turkse 

regering al haar troepen terug te trekken en 

een constructieve rol in het conflict in 

Syrië te vervullen, hetgeen ook in het 

nationale belang van Turkije zelf is; 

herhaalt het standpunt van de VV/HV dat 

het ontstaan van nieuwe fronten in Syrië 

niet in het belang van de Turkse veiligheid 

is en waarschuwt voor een verdere 

verslechtering van de humanitaire crisis in 

het land; verlangt de volledige eerbiediging 

van het humanitair recht, inclusief de 

bescherming van burgers, en dringt aan op 

een staakt-het-vuren in heel Syrië, dat wil 

zeggen inclusief Afrin; 

6. toont zich diep verontrust door het 

Turkse optreden in Syrische gebieden die 

onder de controle van Koerdische troepen 

staan; maakt zich onverminderd grote 

zorgen over de escalerende situatie in 

Afrin, waaronder over de mogelijke 

confrontatie tussen Turkse strijdkrachten 

en Assad of Russische strijdkrachten, en 

over de oplopende spanningen met de 

Verenigde Staten; verzoekt de Turkse 

regering al haar troepen terug te trekken en 

een constructieve rol in het conflict in 

Syrië te vervullen, hetgeen ook in het 

nationale belang van Turkije zelf is; 

herhaalt het standpunt van de VV/HV dat 

het ontstaan van nieuwe fronten in Syrië 

niet in het belang van de Turkse veiligheid 

is en waarschuwt voor een verdere 

verslechtering van de humanitaire crisis in 

het land; verlangt de volledige eerbiediging 

van het humanitair recht, inclusief de 

bescherming van burgers, en dringt aan op 

een staakt-het-vuren in heel Syrië, dat wil 

zeggen inclusief Afrin; 

Or. en 
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Amendement  5 

Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De situatie in Syrië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. beklemtoont dat de gruwelijke 

misdaden die in Syrië worden gepleegd, 

waaronder tegen religieuze, etnische en 

andere groepen en minderheden, niet 

getolereerd of onbestraft mogen blijven; 

roept nogmaals op tot onafhankelijke, 

onpartijdige, grondige en geloofwaardige 

onderzoeken en vervolging van de 

verantwoordelijken, en ondersteunt de 

werkzaamheden van het internationaal, 

onpartijdig en onafhankelijk mechanisme 

(IIIM) voor de internationale misdrijven 

die sinds maart 2012 in de Syrische 

Arabische Republiek zijn gepleegd; stelt 

met tevredenheid vast dat de EU heeft 

besloten door middel van het instrument 

voor bijdrage aan stabiliteit en vrede 

(IcSP) 1,5 miljoen EUR aan financiële 

steun te verstrekken aan het mechanisme; 

benadrukt evenwel dat ook na de looptijd 

van 18 maanden van het programma nog 

steun nodig zal zijn; onderstreept hoe 

belangrijk het is dat de lidstaten hun 

beloftes nakomen, en verwacht dat de 

financiering van het IIIM op de tweede 

conferentie van Brussel over "Steun voor 

9. beklemtoont dat de gruwelijke 

misdaden die in Syrië door terroristische 

groeperingen worden gepleegd, waaronder 

tegen religieuze, etnische en andere 

groepen en minderheden, niet getolereerd 

of onbestraft mogen blijven; benadrukt dat 

de Syrische bevolking moet bepalen welke 

procedures en mechanismen geschikt zijn 

om te komen tot gerechtigheid, 

verzoening, waarheidsvinding en 

verantwoordingsplicht voor de ernstige 

schendingen en overtredingen van het 

internationaal recht, alsook 

schadeloosstelling en effectieve 

rechtsmiddelen voor slachtoffers; 
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de toekomst van Syrië en de regio" 

behandeld en geregeld zal worden; roept 

voorts op tot ondersteuning van 

organisaties van het maatschappelijk 

middenveld en ngo's die bewijsmateriaal 

van mensenrechtenschendingen en 

schendingen van het humanitaire recht 

verzamelen en trachten te bewaren; 

Or. en 

 

 


