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Pakeitimas  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Humanitarin÷ kriz÷ Irake ir Sirijoje, ypač susijusi su grupuote „Islamo valstyb÷“ 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. persp÷ja apie religinio karo pavojų; 

tačiau pabr÷žia tai, kad musulmonų 

vadovai nelaiko IS nei islamo atstovais, 

nei valstybe, pasmerk÷ šią grupuotę ir jos 

veiksmus laiko islamo principų 

pažeidimais bei gr÷sme islamo religijai ir 

musulmonams visame pasaulyje; yra 

įsitikinęs, kad kovos su terorizmu 

strategija negali būti traktuojama kaip 

civilizacijų arba religijų kova, nes tai 

lemtų rasistines ir ksenofobines 

prielaidas;  

Or. en 
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Pakeitimas  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Humanitarin÷ kriz÷ Irake ir Sirijoje, ypač susijusi su grupuote „Islamo valstyb÷“ 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Da. kadangi šiuo metu IS – didžiausius 

ekonominius išteklius turinti teroristin÷ 

grupuot÷, kuri užsitikrino didelius pajamų 

šaltinius per÷musi svarbių naftos telkinių 

Sirijoje kontrolę, pl÷šdama bankus ir 

bendroves savo kontroliuojamose 

teritorijose, parduodama senovinius 

kultūros objektus ir gaudama išpirkas už 

pagrobtus asmenis, taip pat gaudama 

l÷šų, paramos teik÷jų pervestų į 

veikiančias saugias sąskaitas, ypač iš 

Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir 

Jungtinių Arabų Emyratų; kadangi IS iš 

Irako kariuomen÷s pagrob÷ daug JAV 

karin÷s įrangos ir gali lengvai įsigyti 

aukštos kokyb÷s ginklų tarptautin÷je 

ginklų rinkoje; kadangi Rusija neseniai 

JT Saugumo Taryboje paskelb÷ teisiškai 

privalomą iniciatyvą, pagal kurią turi būti 

daromas spaudimas šalims nutraukti 

grupuotei „Islamo valstyb÷“ skirtus 

pinigų srautus; 
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Pakeitimas  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Humanitarin÷ kriz÷ Irake ir Sirijoje, ypač susijusi su grupuote „Islamo valstyb÷“ 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ea. kadangi Irako ir Sirijos sienos 

išnykimas, kurį l÷m÷ šiose dviejose šalyse 

vykstantis konfliktas, suteik÷ IS galimybę 

sustiprinti savo pozicijas abiejose šalyse; 

kadangi buvęs JT generalinis sekretorius 

Kofi Annan 2015 m. vasario 8 d. paskelb÷, 

kad JAV vadovaujamas įsiveržimas į 

Iraką buvo klaida, sudariusi sąlygas IS 

susikūrimui, nes siekis sukurti 

demokratiją neturint veikiančių institucijų 

l÷m÷ korumpuotas sektantiškas 

vyriausybes ir nuo to laiko šalis yra nuolat 

nestabili, o tai sudaro puikias sąlygas 

veikti radikaliems musulmonams 

sunitams, kurie dabar yra susiję su 

grupuote „Islamo valstyb÷“; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Humanitarin÷ kriz÷ Irake ir Sirijoje, ypač susijusi su grupuote „Islamo valstyb÷“ 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. yra įsitikinęs, kad sąlygas IS 

atsiradimui ir paplitimui sudar÷ JAV 

vadovaujamas įsiveržimas į Iraką ir 

užsienio šalių kišimasis į Sirijos vidaus 

reikalus; nepalankiai vertina visų pirma 

JAV, ES valstybių narių, Saudo Arabijos, 

Kataro, Turkijos ir Izraelio vaidmenį; 

primena, kad šios šalys yra atsakingos už 

šio konflikto skatinimą, ir ragina ypač 

šias šalis palengvinti nuo smurto 

kenčiančių žmonių kančias ir suteikti 

prieglobstį pab÷g÷liams;  

Or. en 
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Pakeitimas  5 

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

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

Humanitarin÷ kriz÷ Irake ir Sirijoje, ypač susijusi su grupuote „Islamo valstyb÷“ 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. nepritaria principo „atsakomyb÷ 

užtikrinti apsaugą‟ taikymui, nes juo 

pažeidžiama tarptautin÷ teis÷ ir 

nesuteikiamas tinkamas teisinis 

pagrindas, kuriuo būtų galima pagrįsti 

vienašalį j÷gos naudojimą, daugeliu 

atveju siekiant pakeisti režimą; smerkia 

tai, kad galingos valstyb÷s, pvz., JAV, 

arba NATO vienašališkai prisiima 

pasaulinio policininko vaidmenį; taip pat 

smerkia vadinamuosius selektyvius oro 

antpuolius ir užsienio karinių paj÷gų 

įvedimą; nepalankiai vertina NATO 

bandymą pakeisti taikos užtikrinimo ir 

stabilizacijos užduotis, kurios gali būti 

vykdomos tik pasiekus platų sutarimą JT 

Generalin÷je Asambl÷joje; yra labai 

susirūpinęs d÷l išaugusio užverbuotų 

vaikų ir jaunuolių atvejų skaičiaus Irake 

ir Sirijoje; primena, kad būtina visų pirma 

apsaugoti nuo ginkluoto konflikto 

kenčiančius vaikus ir moteris;  
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Or. en 

 

 


