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Módosítás  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult 
humanitárius válságról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. figyelmeztet a vallásháború irányába 
való eltolódás veszélyeire; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a muszlim autoritások 
elutasítják, hogy az ISIS akár iszlamista, 
akár állam volna, és elítélik azt, az ISIS 
által elkövetett tetteket pedig az iszlám 
elvek megsértésének minısítik, és 
veszélyesnek tartják azokat az iszlámra és 
a világ muszlimjaira nézve; 
meggyızıdése, hogy a terrorizmus elleni 
stratégia nem fogható fel a civilizációk 
vagy a vallások közötti, rasszista és 
idegengyőlölı elvekhez vezetı harcként;  

Or. en 
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Módosítás  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult 
humanitárius válságról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Da. mivel jelenleg az ISIS a legnagyobb 
gazdasági forrásokkal rendelkezı 
terrorista csoport, amely jelentıs 
bevételeket biztosított magának azzal, 
hogy Szíriában fontos olajmezıket szerzett 
meg, az általa ellenırzött területeken 
bankokat és vállalatokat fosztott ki, 
régiségeket értékesített, túszokért 
váltságdíjakat kapott, továbbá pénzhez jut 
olyan alapokból, amelyeket fıként Szaúd-
Arábiából, Katarból, Kuvaitból és az 
Egyesült Arab Emírségekbıl származó 
adományozók hoznak létre a mőködés 
szempontjából biztonságos helyeken; 
mivel az ISIS nagy mennyiségő amerikai 
katonai felszerelést rabolt az iraki 
katonaságtól, és könnyen tud jó minıségő 
fegyvereket vásárolni a nemzetközi 
fegyverpiacokon; mivel Oroszország az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának keretében 
nemrégiben egy kötelezı jogi erıvel bíró 
kezdeményezést jelentett be, amellyel 
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nyomást gyakorolnak az országokra az 
ISIS-be áramló pénzforgalom leállítása 
érdekében;  

Or. en 
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Módosítás  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult 
humanitárius válságról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

E a preambulumbekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ea. mivel az iraki–szíriai határnak a két 
országban kialakult konfliktus miatti 
szétesése alkalmat nyújtott az ISIS-nek 
arra, hogy mindkét országban megerısítse 
jelenlétét; mivel Kofi Annan korábbi 
ENSZ-fıtitkár 2015. február 8-án 
kijelentette, hogy Irak USA által irányított 
megszállása hiba volt, és hozzájárult az 
ISIS létrejöttéhez, mivel „a demokrácia 
létezı intézmények nélküli 
megteremtésének célja megnyitotta az utat 
a korrupt szektariánus kormányok 
számára, az ország azóta is instabil, és 
mindez kiváló táptalaj a radikális szunnita 
muszlimok számára, akik összefonódtak 
az Iszlám Állammal”; 
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Módosítás  4 

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

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult 
humanitárius válságról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. úgy véli, hogy az USA által vezetett 
iraki invázió és a Szíria belügyeibe való 
külföldi beavatkozás táptalajául szolgált 
az ISIS megjelenésének és terjedésének; 
különösen kifogásolja az USA, az uniós 
tagállamok, Szaúd-Arábia, Katar, 
Törökország és Izrael szerepét; emlékeztet 
a fenti államok felelısségére a konfliktus 
kiélezésében, és felszólítja ıket, hogy 
enyhítsék az erıszak áldozatainak 
szenvedéseit, és adjanak menedéket a 
menekültek számára;  

Or. en 



 

AM\1050072HU.doc PE549929v01-00 } 
 PE549930v01-00 } 
 PE549931v01-00 } 
 PE549932v01-00 } 
 PE549933v01-00 } 
 PE549935v01-00 } RC1 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
11.2.2015  B8-0136/2015 }  
 B8-0137/2015 }  
 B8-0138/2015 }  
 B8-0139/2015 }  
 B8-0140/2015 }  
 B8-0142/2015 } RC1/Mód. 5 

Módosítás  5 

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

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult 
humanitárius válságról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. elutasítja a „védelmi felelısség” 
fogalmát, mivel sérti a nemzetközi jogot, 
és nem nyújt megfelelı jogalapot az erı 
egyoldalú alkalmazásának indoklásához, 
amikor a cél sok esetben a rezsimváltás; 
elítéli, hogy a nagyhatalmak, mint az USA 
vagy a NATO egyoldalúan vállalják a 
globális csendır szerepét; elítéli az 
úgynevezett szelektív légicsapásokat is, 
valamint a külföldi csapatok helyszíni 
jelenlétét; kifogásolja a NATO-nak a csak 
az ENSZ-közgyőlés keretében, széleskörő 
konszenzussal végrehajtható 
béketeremtési és stabilizációs feladatok 
helyettesítésére tett kísérletét; súlyos 
aggodalmát fejezi ki, amiért egyre több 
alkalommal toboroznak gyermekeket és 
ifjakat Irakban és Szíriában; emlékeztet a 
fegyveres konfliktusban érintett 
gyermekek és nık szükséges védelmére;  

Or. en 
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