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Ændringsforslag  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. advarer om faren ved at bevæge sig ud 

i en religiøs krig; understreger ikke desto 

mindre det forhold, at muslimske 

autoriteter hverken betragter IS som 

islamisk eller en stat og fordømmer dens 

handlinger som værende i strid med 

islams principper og en trussel mod islam 

og muslimer i hele verden; er overbevist 

om, at strategien mod terrorisme ikke kan 

opfattes som en konfrontation mellem 

civilisationer eller religioner og som fører 

til racistiske eller xenofobiske antagelser;  

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at IS på nuværende 

tidspunkt er den terrorgruppe, der har de 

største økonomiske ressourcer til sin 

rådighed, idet den har sikret sig betydelige 

indtægtskilder ved at tage kontrol med 

store oliefelter i Syrien, ved at plyndre 

banker og forretninger på sit territorium, 

ved at sælge antikviteter, fra løsepenge for 

bortførelser og fra midler anbragt i 

operationelt ly af donorer, navnlig fra 

Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og de 

Forenede Arabiske Emirater; der 

henviser til, at IS har fået fingre i meget 

amerikansk militærudstyr fra det irakiske 

militær og med lethed kan indkøbe våben 

af høj kvalitet på de international 

våbenmarkeder; der henviser til, at 

Rusland for nylig har meddelt at ville tage 

et juridisk bindende initiativ i FN's 

Sikkerhedsråd til at lægge pres på 

landene til at standse tilførslen af likvide 

midler til IS; 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt E a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at udviskningen af 

den irakisk-syriske grænse som følge af 

konflikten i de to lande har givet IS 

mulighed for at udvide sin tilstedeværelse 

i begge lande; der henviser til, at FN's 

tidligere generalsekretær Kofi Annan den 

8. februar 2015 udtalte, at den 

amerikansk-ledede invasion af Irak var en 

fejltagelse og havde bidraget til at skabe 

IS, idet "målet om at skabe demokrati 

uden de eksisterende institutioner banede 

vejen for korrupte, sekteriske regeringer, 

så landet har været ustabilt lige siden og 

været den perfekte grobund for 

ekstremistiske sunni-muslimer, der har 

knyttet sig til Islamisk Stat"; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. er overbevist om, at den amerikansk-

ledede invasion af Irak og den 

udenlandske indblanding i Syriens indre 

anliggender har tjent som grobund for 

fremvæksten af IS og dennes ekspansion;  

fordømmer den rolle, som især USA, 

medlemsstaterne, Saudi-Arabien, Qatar, 

Tyrkiet og Israel har spillet; minder om 

det ansvar, som disse lande bærer for at 

have fremmet denne konflikt, og 

opfordrer dem i særdeleshed til at lindre 

lidelserne blandt de, der er ramt af volden, 

og give asyl til flygtninge;  

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. afviser brugen af begrebet "ansvar for 

at beskytte", idet det overtræder 

folkeretten og ikke giver et tilstrækkeligt 

retsgrundlag til at retfærdiggøre ensidig 

magtanvendelse, i mange tilfælde med 

regimeændring som mål;  fordømmer, at 

NATO eller magtfulde stater som USA 

ensidigt har påtaget sig rollen som 

verdens politibetjent; fordømmer også de 

såkaldte selektive bombninger og 

indsættelsen af udenlandske landtropper; 

fordømmer NATO's forsøg på at erstatte 

de freds- og stabilitetsopgaver, som kun 

kan gennemføres ved bred enighed inden 

for rammerne af FN's 

Generalforsamling; udtrykker dyb 

bekymring over det stigende antal tilfælde 

af rekruttering af børn og unge i Irak og 

Syrien; minder om det særligt vigtige 

behov for at beskytte kvinder og børn, der 

er berørt af den væbnede konflikt;  

Or. en 
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