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Grozījums Nr.  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS) 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a brīdina par reliăiskā kara izcelšanās 
risku; tomēr uzsver, ka musulmaĦu 
iestādes noraida IS, jo tā nav ne Islāma, 
ne kāda cita valsts, un nosoda to, uzskatot 
tās darbības par islāma principu 
pārkāpumiem un apdraudējumu islāmam 
un musulmaĦiem visā pasaulē; ir 
pārliecināts, ka pretterorisma stratēăiju 
nevar uzskatīt par cīĦu starp civilizācijām 
vai reliăijām, jo tas novestu pie 
rasistiskiem un ksenofobiskiem 
pieĦēmumiem;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS) 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā IS pašlaik ir teroristu grupējums 
ar vislielākajiem ekonomiskajiem 
resursiem un tai ir nodrošināti būtiski 
ienākuma avoti, pārĦemot svarīgas naftas 
atradnes Sīrijā, aplaupot bankas un 
uzĦēmumus savās kontrolētajās 
teritorijās, pārdodot senatnes priekšmetus, 
saĦemot izpirkuma maksas par 
nolaupītiem cilvēkiem un saĦemot 
līdzekĜu devēju finansējumu caur finanšu 
operācijām drošām vietām, jo īpaši Saūda 
Arābiju, Kataru, Kuveitu un 
Apvienotajiem Arābu Emirātiem; tā kā IS 
no Irākas militāristiem ir nolaupījusi lielu 
daudzumu ASV militārā aprīkojuma un 
starptautiskajos ieroču tirgos var viegli 
iegādāties augstas kvalitātes ieročus; tā kā 
Krievija ANO Drošības padomē nesen 
ierosināja juridiski saistošu iniciatīvu, ar 
kuru varētu izdarīt spiedienu uz valstīm, 
lai tādējādi pārtrauktu naudas plūsmu uz 
„Islāma valsti”; 
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Grozījums Nr.  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS) 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ea. tā kā Irākas un Sīrijas robežas 
iziršana, kuras pamatā ir konflikts abās 
valstīs, ir devis IS iespējas palielināt 
klātbūtni abās valstīs; tā kā bijušais ANO 
ăenerālsekretārs Kofi Annans 2015. gada 
8. februārī paziĦoja, ka ASV vadītais 
iebrukums Irākā bija kĜūda un palīdzēja 
radīt IS, jo „mērėis izveidot demokrātiju 
bez iedibinātām institūcijām radīja 
korupcijas pārĦemtas un sektantiskas 
valdības, valsts jau no paša sākuma bija 
nestabila un ir izrādījusies par teicamu 
vietu sunnītu radikālajiem musulmaĦiem, 
kas nu ir saistīti ar „Islāma valsti”; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS) 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a ir pārliecināts, ka ASV vadītais 
iebrukums Irākā un ārēju spēku 
iejaukšanās Sīrijas iekšējās lietās ir 
kalpojis par pamatu tam, ka ir 
parādījusies un izplatījusies „Islāma 
valsts”; pauž nožēlu par jo īpaši tādu 
valstu kā ASV, ES dalībvalstu, Saūda 
Arābijas, Kataras, Turcijas un Izraēlas 
lomu; atgādina par šo valstu atbildību, ja 
tās veicina šo konfliktu, un aicina tās jo 
īpaši atvieglot vardarbības skarto cilvēku 
ciešanas un piešėirt patvērumu bēgĜiem;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

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

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS) 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a noraida jēdzienu „pienākums 
aizsargāt”, jo tas pārkāpj starptautiskos 
tiesību aktus un nesniedz piemērotu 
juridisko pamatu, lai pamatotu vienpusēju 
spēka pielietošanu, daudzos gadījumos ar 
mērėi mainīt režīmu; nosoda to, ka tāda 
varena valsts kā ASV vai tāda 
organizācija kā NATO vienpusēji 
uzĦemas pasaules mēroga policista lomu; 
nosoda arī tā sauktos selektīvos gaisa 
spēku uzbrukumus un ārvalstu militāro 
spēku ievešanu konflikta valstī; nosoda 
NATO mēăinājumu aizstāt miera un 
stabilitātes veicināšanas uzdevumu, ko var 
īstenot tikai ar plašu vienprātīgu lēmumu 
ANO Ăenerālās asamblejas ietvaros; pauž 
nopietnas bažas par arvien pieaugošo 
skaitu gadījumu, kad Irākā un Sīrijā 
rekrutēti tiek arī bērni un jaunieši; 
atgādina vajadzību īpaši aizsargāt 
bruĦotos konfliktos cietušus bērnus un 
sievietes;  
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Or. en 

 


