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Predlog spremembe  1 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Siriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja, da se je konflikt še 

zaostril zaradi trgovine z orožjem in 

dobave orožja, tudi s strani držav članic 

EU; meni, da izvoz orožja v Saudovo 

Arabijo ni skladen vsaj z merilom 2 glede 

vpletenosti države v hude kršitve 

humanitarnega prava, kot so jih določili 

pristojni organi OZN; ponavlja svoj poziv 

z dne 26. februarja 2016, da je treba 

nujno uvesti embargo na prodajo orožja 

Saudovi Arabiji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Siriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. močno obžaluje ponavljajoči se 

ruski veto v Varnostnem svetu in da ni bil 

dosežen noben dogovor o podaljšanju 

mandata skupnega preiskovalnega 

mehanizma OZN in OPCW, še preden se 

je ta končal 17. novembra 2017; meni, da 

je takšen odnos stalne članice 

Varnostnega sveta s posebno 

odgovornostjo ohranjanja mednarodnega 

miru sramoten; poudarja, da svet vidi 

oviranje mednarodne preiskave bolj kot 

znak krivde kot česar koli drugega; 

5. poziva vse države članice OZN, naj 

svoj vpliv uporabijo pri udeleženih 

straneh, da zagotovijo spoštovanje 

prekinitve sovražnosti in izpolnitev 

sedanjih obveznosti, ter podprejo 

prizadevanja, da se ustvarijo pogoji za 

stabilno in trajno premirje; poudarja, da 

so potrebna ustrezna jamstva teh držav 

članic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Siriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  5a. poudarja, da se bodo humanitarne 

razmere brez politične rešitve sirskega 

konflikta v skladu z resolucijo 2254(2015) 

še naprej slabšale; brez zadržkov zavrača 

zamisel, da je mogoče dolgoročno rešitev 

sirskega konflikta doseči z vojaškim 

posredovanjem; poudarja, da je za 

končanje vonje in iskanje politične rešitve 

za konflikte potreben dialog z vsemi 

stranmi sirske družbe, iz katerega ne sme 

biti izključena nobena stran; spominja 

institucije EU, da zavrnitev dialoga z eno 

stranjo v konfliktu ni združljiva z željo po 

posredovanju v konfliktu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Siriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

6. je še vedno zelo zaskrbljen zaradi 

zaostrovanja razmer v Afrinu, tudi zaradi 

morebitnega spopada med turškimi silami 

in Asadovimi ali ruskimi silami ter 

naraščajočih napetosti z ZDA; poziva 

turško vlado, naj umakne svoje vojake in 

prevzame konstruktivno vlogo v sirskem 

konfliktu, kar je tudi v turškem 

nacionalnem interesu; se pridružuje 

stališču podpredsednice/visoke 

predstavnice, da odpiranje novih front v 

Siriji ni v interesu turške varnosti, in 

ponovno svari pred nadaljnjim slabšanjem 

humanitarnih kriznih razmer v državi; 

zahteva popolno spoštovanje 

humanitarnega prava, vključno z zaščito 

civilistov, in poziva k premirju po vsej 

Siriji, torej tudi v Afrinu; 

6. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

posredovanja Turčije na območjih Sirije, 

ki jih nadzorujejo kurdske sile; je še 

vedno zelo zaskrbljen glede zaostrovanja 

razmer v Afrinu, tudi glede morebitnega 

spopada med turškimi silami in Bašarjem 

Al Asadom ali ruskimi silami ter 

naraščajočih napetosti z ZDA; poziva 

turško vlado, naj umakne svoje vojake in 

prevzame konstruktivno vlogo v sirskem 

konfliktu, kar je tudi v turškem 

nacionalnem interesu; se pridružuje 

stališču podpredsednice/visoke 

predstavnice, da odpiranje novih front v 

Siriji ni v interesu turške varnosti, in 

ponovno svari pred nadaljnjim slabšanjem 

humanitarnih kriznih razmer v državi; 

zahteva popolno spoštovanje 

humanitarnega prava, vključno z zaščito 

civilistov, in poziva k premirju po vsej 

Siriji, torej tudi v Afrinu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Razmere v Siriji 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da se grozoviti zločini v 

Siriji ne bi smeli tolerirati in da ne bi smeli 

ostati nekaznovani, vključno z zločini 

zoper verske, etnične in druge skupine in 

manjšine; ponovno poziva k neodvisnim, 

nepristranskim, temeljitim in 

verodostojnim preiskavam in pregonu 

odgovornih ter podpira delo 

mednarodnega, nepristranskega in 

neodvisnega mehanizma za mednarodne 

zločine v Sirski arabski republiki, 

zagrešene od marca 2012 dalje; je 

seznanjen in zadovoljen z odločitvijo EU, 

da prek instrumenta za prispevanje k 

stabilnosti in miru z 1,5 milijona EUR 

finančno podpre ta mehanizem; kljub 

temu poudarja, da bo podpora potrebna 

tudi po 18-mesečnem programu; 

poudarja, kako je pomembno, da države 

članice izpolnijo svoje zaveze, in pričakuje 

da bo vprašanje financiranja 

mednarodnega, nepristranskega in 

neodvisnega mehanizma obravnavano in 

rešeno na drugi bruseljski konferenci o 

podpori prihodnosti Sirije in širše regije; 

poziva tudi k podpori organizacij civilne 

9. poudarja, da se grozoviti zločini 

terorističnih skupin v Siriji ne bi smeli 

tolerirati in da ne bi smeli ostati 

nekaznovani, vključno z zločini zoper 

verske, etnične in druge skupine in 

manjšine; poudarja, da bi moralo sirsko 

ljudstvo določiti ustrezen proces in 

mehanizme za doseganje pravice, sprave, 

resnice in odgovornosti za hude kršitve in 

zlorabe mednarodnega prava, pa tudi 

odškodnine in učinkovita pravna sredstva 

za žrtve; 
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družbe in nevladnih organizacij, ki zbirajo 

in pomagajo ohranjati dokaze o kršitvah 

človekovih pravic in humanitarnega 

prava; 

Or. en 

 

 


