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BG Единство в многообразието BG 

11.2.2015  B8-0136/2015 }  

 B8-0137/2015 }  

 B8-0138/2015 }  

 B8-0139/2015 }  

 B8-0140/2015 }  

 B8-0142/2015 } RC1/Am. 1 

Изменение  1 

Хавиер Кусо Пермуй, Сабине Льозинг, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Димитрис Пападакис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  3a. предупреждава за опасността от 

поемането по пътя на религиозна 

война; при все това подчертава 

факта, че мюсюлманските органи 

отхвърлят „Ислямската държава“, 

която за тях не е нито ислямска, 

нито държава, и я осъждат, като 

считат, че нейните действия 

представляват нарушения на 

принципите на исляма и заплаха за 

исляма и мюсюлманите в целия свят; 

изразява убеждението си, че 

стратегията за борбата с тероризма 

не може да бъде разработена като 

борба между цивилизации или 

религии, водеща до расистки и 

ксенофобски презумпции;  

Or. en 
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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй, Сабине Льозинг, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Гa. като има предвид, че 

„Ислямската държава“ понастоящем 

представлява терористичната група 

с най-големи икономически ресурси, 

осигурила си значителни източници 

на доходи посредством контрола 

върху важни петролни находища в 

Сирия, посредством ограбването на 

банки и предприятия на 

контролираните от нея територии, 

посредством продажбата на антични 

предмети, от откупи при отвличания 

и от средствата, вложени в 

оперативни сигурни убежища от 

донори, по-специално от Саудитска 

Арабия, Катар, Кувейт и 

Обединените арабски емирства; като 

има предвид, че „Ислямската 

държава“ е плячкосала много 

американски военни съоръжения от 

иракската войска и лесно може да 

закупи висококачествени оръжия на 

международните оръжейни пазари; 



 

AM\1050072BG.doc PE549.929v01-00 } 

 PE549.930v01-00 } 

 PE549.931v01-00 } 

 PE549.932v01-00 } 

 PE549.933v01-00 } 

 PE549.935v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

като има предвид, че Русия наскоро 

обяви правно обвързваща инициатива 

в рамките на Съвета за сигурност на 

ООН за оказване на натиск върху 

страни, така че да се прекъснат 

паричните потоци към „Ислямската 

държава“; 

Or. en 
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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй, Сабине Льозинг, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Дa. като има предвид, че разпадането 

на целостта на иракско-сирийската 

граница, дължащо се на конфликта в 

двете държави, осигури на 

„Ислямската държава“ възможности 

да засили присъствието си в двете 

държави; като има предвид, че Кофи 

Анан, бивш генерален секретар на 

ООН, заяви на 8 февруари 2015 г., че 

ръководената от САЩ инвазия в 

Ирак е била грешка и е спомогнала за 

създаването на „Ислямската 

държава“, тъй като „целта за 

създаване на демокрация без 

съществуващи институции отвори 

вратите за корумпирани сектантски 

правителства, оттогава страната се 

намира в нестабилно състояние и 

това се оказа идеалната почва за 

радикалните сунитски мюсюлмани, 

свързани с „Ислямската държава“; 

Or. en 
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Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй, Костадинка Кунева, Димитрис Пападимолис, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  1a. изразява убедеността си, че 

ръководената от САЩ инвазия в 

Ирак и чуждестранната намеса във 

вътрешните работи на Сирия 

послужиха като благодатна почва за 

появата и разпространението на 

„Ислямската държава“; осъжда 

ролята, играна по-специално от 

САЩ, държавите членки, Саудитска 

Арабия, Катар, Турция и Израел; 

припомня, че тези страни носят 

отговорност за насърчаването на 

този конфликт, и ги призовава по-

конкретно за облекчаване на 

страданията на лицата, засегнати 

от насилието, и за предоставяне на 

убежище на бежанците;  

Or. en 
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Изменение  5 

Хавиер Кусо Пермуй, Сабине Льозинг, Костадинка Кунева, Димитриос 

Пападимолис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Хуманитарна криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  5a. отхвърля използването на 

понятието „отговорност за 

защита“, тъй като то представлява 

нарушение на международното право 

и не предлага подходящо правно 

основание за обосноваване на 

едностранно използване на сила, в 

много случаи с цел смяна на режима; 

осъжда едностранното поемане на 

ролята на „световен полицай“ от 

могъщи държави, като САЩ или от 

НАТО; осъжда също така т. нар. 

селективни въздушни нападения и 

включването на чуждестранни 

военни сили по суша; осъжда опита 

на НАТО да замести задачите по 

омиротворяване и стабилизиране, 

които могат да бъдат постигнати 

единствено чрез широк консенсус в 

рамките на Общото събрание на 

ООН; изразява дълбока загриженост 

във връзка с нарастващия брой на 

случаи на вербуване на деца и млади 
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хора в Ирак и в Сирия; припомня, че е 

необходимо да се защитават най-вече 

децата и жените, засегнати от 

въоръжени конфликти;  

Or. en 

 

 


