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Amendement 11
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

20. erkent dat Turkije legitieme 
veiligheidszorgen heeft, maar benadrukt 
eens te meer dat deze moeten worden 
aangepakt met politieke en diplomatieke 
middelen, niet met militair optreden, en in 
overeenstemming met het internationaal 
humanitair recht;

20. onderstreept dat de 
veiligheidszorgen van de landen in de 
regio moeten worden aangepakt met 
politieke en diplomatieke middelen, niet 
met militair optreden, en in 
overeenstemming met het internationaal 
humanitair recht;

Or. en
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Amendement 12
Özlem Demirel, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

7. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de constitutionele 
commissie en de inspanningen van Geir O. 
Pedersen, de speciale gezant van de 
secretaris-generaal van de VN voor Syrië, 
die een geloofwaardige, evenwichtige en 
inclusieve basis zouden moeten bieden 
voor een politiek proces tussen Syriërs 
zonder inmenging van buitenaf; dringt erop 
aan dat alle relevante actoren uit het 
noordoosten van Syrië ten volle bij dit 
proces worden betrokken; herinnert eraan 
dat er geen duurzame militaire oplossing 
voor het conflict bestaat, en verzoekt alle 
partijen zich volledig aan de resoluties van 
de VN-Veiligheidsraad te houden, waarin 
wordt aangedrongen op onmiddellijke 
beëindiging van de vijandelijkheden, 
opheffing van alle belegeringen, volledige 
en onbelemmerde toegang voor 
humanitaire hulp in het hele land, en 
bescherming van humanitaire 
hulpverleners door alle partijen; verzoekt 
de lidstaten de VN-Veiligheidsraad 
nogmaals te vragen een resolutie aan te 
nemen die hem in staat stelt gericht te 
handelen, met als uiteindelijk doel een 

7. is in dit verband ingenomen met de 
oprichting van de constitutionele 
commissie en de inspanningen van Geir O. 
Pedersen, de speciale gezant van de 
secretaris-generaal van de VN voor Syrië, 
die een geloofwaardige, evenwichtige en 
inclusieve basis zouden moeten bieden 
voor een politiek proces tussen Syriërs 
zonder inmenging van buitenaf; dringt erop 
aan dat alle relevante actoren uit het 
noordoosten van Syrië ten volle bij dit 
proces worden betrokken; herinnert eraan 
dat er geen duurzame militaire oplossing 
voor het conflict bestaat, en verzoekt alle 
partijen zich volledig aan de resoluties van 
de VN-Veiligheidsraad te houden, waarin 
wordt aangedrongen op onmiddellijke 
beëindiging van de vijandelijkheden, 
opheffing van alle belegeringen, volledige 
en onbelemmerde toegang voor 
humanitaire hulp in het hele land, en 
bescherming van humanitaire 
hulpverleners door alle partijen; verzoekt 
de lidstaten de VN-Veiligheidsraad 
nogmaals te vragen een resolutie aan te 
nemen;
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door de VN geleide veiligheidszone in het 
noorden van Syrië ten behoeve van de 
mensen die daar wonen;

Or. en
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Amendement 13
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de VV/HV het standpunt 
van de EU aan de Turkse autoriteiten mee 
te delen en de basis te leggen voor een 
krachtige en alomvattende reactie van de 
EU op deze crisis; dringt er bij de VV/HV 
op aan een dialoog aan te gaan met de 
Turkse autoriteiten om te zorgen voor een 
snelle de-escalatie van de situatie en het 
vinden van een duurzame oplossing voor 
de crisis; benadrukt dat de EU zich, in 
samenwerking met haar internationale 
partners in het kader van de VN, op alle 
mogelijke opties moet beraden;

4. verzoekt de VV/HV het standpunt 
van de EU aan de Turkse autoriteiten mee 
te delen en de basis te leggen voor een 
krachtige en alomvattende reactie van de 
EU op deze crisis; dringt er bij de VV/HV 
op aan een dialoog aan te gaan met alle 
betrokken partijen om te zorgen voor een 
snelle de-escalatie van de situatie en het 
vinden van een duurzame oplossing voor 
de crisis; benadrukt dat de EU zich, in 
samenwerking met haar internationale 
partners in het kader van de VN, op alle 
diplomatieke en economische opties moet 
beraden;

Or. en
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Amendement 14
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

5. neemt kennis van het akkoord 
tussen de VS en Turkije van 17 oktober 
over een tijdelijk staakt-het-vuren; uit 
echter zijn bezorgdheid over het feit dat de 
bepalingen ervan de Turkse bezetting van 
de “veilige zone” in het noordoosten van 
Syrië rechtvaardigen; spreekt bovendien 
de ernstige zorg uit dat het akkoord niet 
alleen voorziet in de ontheemding van de 
lokale bevolkingsgroepen zoals Koerden, 
jezidi’s en Assyriërs, alsook van 
Turkmeense, Armeense, Arabische en 
andere minderheden, maar ook in hun 
hervestiging in overwegend Arabische 
gebieden, hetgeen zou leiden tot nieuwe 
spanningen en de veiligheid van de 
burgerbevolking in gevaar zou brengen;

5. uit scherpe kritiek op het 
akkoord over een staakt-het-vuren 
tussen de VS en Turkije, waarin 
wordt voorgesteld dat de 
Koerdische bevolking in Syrië zich 
aan Turkije overgeeft en waarin de 
bezetting van bepaalde delen van 
het Syrische grondgebied door 
Turkije wordt vastgelegd, wat een 
schending van het Handvest van 
de Verenigde Naties vormt; spreekt 
bovendien de ernstige zorg uit dat 
het akkoord niet alleen voorziet in 
de ontheemding van de lokale 
bevolkingsgroepen zoals Koerden, 
jezidi’s, Assyriërs en Turkmeense, 
Armeense, Arabische en andere 
minderheden, maar ook in hun 
hervestiging in overwegend 
Arabische gebieden, hetgeen zou 
leiden tot nieuwe spanningen en de 
veiligheid van de burgerbevolking 
in gevaar zou brengen;

Or. en
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Amendement 15
Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt nogmaals dat er een 
algehele politieke oplossing voor het 
Syrische conflict moet worden gevonden, 
op basis van de erkenning van de eenheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
de Syrische staat, met volledige 
eerbiediging van de rechten van alle 
etnische en religieuze groepen die deel 
uitmaken van de Syrische samenleving, 
binnen het kader van Resolutie 2254 van 
de VN-Veiligheidsraad en het communiqué 
van Genève van 2012, waarover door de 
Syrische partijen werd onderhandeld in het 
kader van het door de VN geleide proces 
van Genève en dat de basis vormt voor een 
daadwerkelijke politieke transitie;

6. herinnert aan het recht van de 
Syrische bevolking om zelf, zonder 
buitenlandse inmenging, haar toekomst te 
bepalen en benadrukt nogmaals dat er een 
algehele politieke oplossing voor het 
Syrische conflict moet worden gevonden, 
op basis van de erkenning van de 
soevereiniteit van de Syrische staat, met 
volledige eerbiediging van de rechten van 
alle etnische en religieuze groepen die deel 
uitmaken van de Syrische samenleving, 
binnen het kader van Resolutie 2254 van 
de VN-Veiligheidsraad en het communiqué 
van Genève van 2012, waarover door de 
Syrische partijen werd onderhandeld in het 
kader van het door de VN geleide proces 
van Genève en dat de basis vormt voor een 
daadwerkelijke politieke transitie;

Or. en
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Amendement 16
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Sira Rego, 
Marc Botenga
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt zijn oproep om een einde 
te maken aan de buitenlandse agressie 
tegen Syrië die de voorbije acht jaar door 
de VS en hun bondgenoten is gevoerd; 
dringt erop aan dat de soevereiniteit, 
onafhankelijkheid en territoriale 
integriteit van de Arabische Republiek 
Syrië worden geëerbiedigd 
overeenkomstig het internationaal recht 
en de beginselen van het VN-Handvest;

Or. en
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Amendement 17
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
De Turkse militaire operaties in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt nogmaals dat er een 
algehele politieke oplossing voor het 
Syrische conflict moet worden gevonden, 
op basis van de erkenning van de eenheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
de Syrische staat, met volledige 
eerbiediging van de rechten van alle 
etnische en religieuze groepen die deel 
uitmaken van de Syrische samenleving, 
binnen het kader van Resolutie 2254 van 
de VN-Veiligheidsraad en het communiqué 
van Genève van 2012, waarover door de 
Syrische partijen werd onderhandeld in het 
kader van het door de VN geleide proces 
van Genève en dat de basis vormt voor een 
daadwerkelijke politieke transitie;

6. benadrukt nogmaals dat er een 
algehele politieke oplossing voor het 
Syrische conflict moet worden gevonden, 
op basis van de erkenning van de eenheid, 
soevereiniteit en territoriale integriteit van 
de Syrische staat, inclusief de erkenning 
van het zelfbestuur van Noordoost-Syrië 
als een voorbeeld van vooruitgang en 
democratie, met volledige eerbiediging van 
de rechten van alle etnische en religieuze 
groepen die deel uitmaken van de Syrische 
samenleving, binnen het kader van 
Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad 
en het communiqué van Genève van 2012, 
waarover door de Syrische partijen werd 
onderhandeld in het kader van het door de 
VN geleide proces van Genève en dat de 
basis vormt voor een daadwerkelijke 
politieke transitie;

Or. en


