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Ändringsförslag  1 

Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Syrien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet betonar att 

konflikten har förvärrats av 

vapenhandeln och vapenleveranserna, 

även av EU-medlemsstaternas 

vapenhandel och vapenleveranser. 

Parlamentet anser att vapenexport till 

Saudiarabien inte är förenligt med 

EU-lagstiftningen med tanke på landets 

delaktighet i allvarliga brott mot 

humanitär rätt, vilket fastställts av 

behöriga FN-myndigheter. Parlamentet 

upprepar sin uppmaning av den 

26 februari 2016 om det brådskande 

behovet av att utfärda ett vapenembargo 

mot Saudiarabien. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Syrien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar djupt 

att Ryssland upprepade gånger har 

använt sin vetorätt i säkerhetsrådet och 

att ingen överenskommelse nåddes om ett 

förnyat mandat för OPCW:s och FN:s 

gemensamma utredningsmekanism innan 

det löpte ut den 17 november 2017. 

Parlamentet anser att en sådan attityd från 

en permanent medlem av säkerhetsrådet, 

med ett särskilt ansvar att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet, är 

skamlig. Att hindra internationella 

utredningar är i omvärldens ögon snarare 

ett tecken på att man är skyldig än något 

annat understryker parlamentet. 

5. Europaparlamentet uppmanar alla 

FN:s medlemsstater att utnyttja sitt 

inflytande på parterna för att se till att 

fientligheterna upphör och gjorda 

åtaganden uppfylls, samt stöder arbetet 
med att skapa villkor för ett hållbart och 

varaktigt eldupphör. Parlamentet 

understryker att det behövs relevanta 

garantier från dessa medlemsstater. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Syrien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet understryker 

att den humanitära situationen kommer 

att fortsätta att förvärras om man inte når 

en politisk lösning på den syriska 

konflikten i enlighet med resolution 

2254 (2015). Parlamentet avvisar 

förbehållslöst tanken på en långsiktig 

lösning på konflikten i Syrien som 

grundar sig på militära insatser. 

Parlamentet betonar att det krävs dialog 

med alla delar av det syriska samhället, 

utan att utesluta någon, om man ska få ett 

slut på kriget och hitta en politisk lösning 

på konflikterna. Parlamentet påminner 

EU-institutionerna om att man bryter mot 

ambitionen att medla i en konflikt om 

man vägrar att föra en dialog med någon 

part i konflikten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Syrien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet fortsätter att 

vara allvarligt oroat över den upptrappade 

situationen i Afrin, däribland en möjlig 

konfrontation mellan turkiska styrkor och 

Assads eller ryska styrkor, och över de 

ökade spänningarna med Förenta staterna. 

Parlamentet uppmanar den turkiska 

regeringen att dra tillbaka sina trupper och 

att spela en konstruktiv roll i 

Syrienkonflikten, något som också ligger i 

Turkiets nationella intresse. Parlamentet 

instämmer med den ståndpunkt som 

uttryckts av vice ordföranden/den höga 

representanten om att det är negativt för 

Turkiets säkerhet om nya fronter öppnas i 

Syrien, och varnar för att den humanitära 

krisen i landet kan försämras ytterligare. 

Parlamentet kräver full respekt för 

internationell humanitär rätt, inklusive 

skydd av civilbefolkningen, och begär 

därför ett eldupphör i hela Syrien, 

inbegripet Afrin. 

6. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro över Turkiets intervention i de 

områden i Syrien som kontrolleras av 

kurdiska styrkor. Parlamentet fortsätter att 

vara allvarligt oroat över den upptrappade 

situationen i Afrin, däribland en möjlig 

konfrontation mellan turkiska styrkor och 

Assads eller ryska styrkor, och över de 

ökade spänningarna med Förenta staterna. 

Parlamentet uppmanar den turkiska 

regeringen att dra tillbaka sina trupper och 

att spela en konstruktiv roll i 

Syrienkonflikten, något som också ligger i 

Turkiets nationella intresse. Parlamentet 

instämmer med den ståndpunkt som 

uttryckts av vice ordföranden/den höga 

representanten om att det är negativt för 

Turkiets säkerhet om nya fronter öppnas i 

Syrien, och varnar för att den humanitära 

krisen i landet kan försämras ytterligare. 

Parlamentet kräver full respekt för 

internationell humanitär rätt, inklusive 

skydd av civilbefolkningen, och begär 

därför ett eldupphör i hela Syrien, 

inbegripet Afrin. 
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Ändringsförslag  5 

Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Syrien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar att 

varken nolltolerans eller straffrihet får 

förekomma för de fruktansvärda brott som 

begåtts i Syrien, inklusive dem som begåtts 

mot religiösa, etniska och andra grupper 

och minoriteter. Parlamentet upprepar sitt 

krav på oberoende, opartiska, grundliga 

och trovärdiga utredningar samt åtal mot 

de ansvariga, och stödjer arbetet i den 

internationella, opartiska och oberoende 

mekanismen avseende internationella 

brott som begåtts i Arabrepubliken Syrien 

sedan mars 2012. Parlamentet noterar 

med tillfredsställelse EU:s beslut att ge 1,5 

miljoner euro i ekonomiskt stöd till 

mekanismen genom instrumentet som 

bidrar till stabilitet och fred. Parlamentet 

betonar dock att stöd kommer att behövas 

även efter den 18 månader långa 

programperioden. Parlamentet 

understryker vikten av att 

medlemsstaterna fullföljer sina 

åtaganden, och förväntar sig att frågan 

om den internationella, opartiska och 

oberoende mekanismen kommer att tas 

upp och lösas vid den andra 

9. Europaparlamentet betonar att 

varken nolltolerans eller straffrihet får 

förekomma för de fruktansvärda brott som 

begåtts i Syrien av terroristgrupper, 

inklusive dem som begåtts mot religiösa, 

etniska och andra grupper och minoriteter. 

Parlamentet betonar att det syriska folket 

bör bestämma lämpliga processer och 

mekanismer för att uppnå rättvisa, 

försoning, sanning och 

ansvarsutkrävande när det gäller grova 

kränkningar och överträdelser av 

internationell rätt samt gottgörelse och 

effektiva rättsmedel för offren. 
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givarkonferensen i Bryssel till stöd för 

Syriens och dess grannländers framtid. 

Parlamentet efterlyser dessutom stöd till 

organisationer i det civila samhället och 

icke-statliga organisationer som samlar in 

och bidrar till att bevara bevis på 

kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna och brott mot internationell 

humanitär rätt. 

Or. en 

 

 


