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Amendement  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. waarschuwt voor het risico op een 

evolutie in de richting van een 

godsdienstoorlog; onderstreept in dit 

verband overigens dat moslimautoriteiten 

IS verwerpen als zijnde noch islamitisch, 

noch een staat, IS veroordelen en gezegd 

hebben dat het optreden van IS neerkomt 

op een schending van de beginselen van 

de islam en een bedreiging vormt voor de 

islam en moslims in de hele wereld; is 

ervan overtuigd dat de strategie tegen 

terrorisme niet mag worden gezien als een 

strijd tussen culturen of religies, wat zou 

leiden tot racistische en xenofobische 

veronderstellingen;  

Or. en 
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Amendement  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat IS op dit moment 

de terreurorganisatie is die over de meeste 

economische middelen beschikt, doordat 

het significante inkomsten genereert met 

de exploitatie van grote olievelden in 

Syrië, banken en ondernemingen in de 

door hem gecontroleerde gebieden 

plundert, antiek verkoopt, losgeld eist voor 

gijzelaars en geld van donoren, in het 

bijzonder Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit 

en de VAE, in operationele 'veilige 

havens' laat renderen; overwegende dat 

IS veel Amerikaans legermaterieel van het 

Iraakse leger buitgemaakt heeft en zonder 

problemen kwalitatief hoogwaardige 

wapens op de internationale 

wapenmarkten kan kopen; overwegende 

dat Rusland onlangs in het kader van de 

VN-Veiligheidsraad een juridisch bindend 

initiatief aangekondigd heeft om landen 

onder druk te zetten om de geldstromen 

naar Islamitische Staat te stoppen; 
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Amendement  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat de door het 

conflict in Irak en Syrië veroorzaakte 

desintegratie van de grens tussen de twee 

landen IS de gelegenheid heeft geboden 

om zijn aanwezigheid in beide landen op 

te voeren; overwegende dat de vroegere 

secretaris-generaal van de VN Kofi 

Annan op 8 februari 2015 verklaard heeft 

dat de invasie van Irak onder leiding van 

de Amerikanen een fout was en 

bijgedragen heeft aan het ontstaan van 

Islamitische Staat, omdat 'het doel van het 

introduceren van democratie zonder de 

daarvoor noodzakelijke instellingen de 

weg vrijgemaakt heeft voor corrupte en 

sektarische regeringen, en het land 

sindsdien instabiel is geweest, waarmee 

een goede voedingsbodem werd gecreëerd 

voor radicale soennitische moslims, die 

zich met Islamitische Staat hebben 

geaffilieerd'; 

Or. en 
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Amendement  4 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is ervan overtuigd dat de invasie van 

Irak onder leiding van de VS en de 

buitenlandse inmenging in de interne 

zaken van Syrië een voedingsbodem zijn 

geweest voor de opkomst en de 

verspreiding van IS; hekelt de rol van in 

het bijzonder de VS, de lidstaten, Saoedi-

Arabië, Qatar, Turkije en Israël; 

herinnert eraan dat deze landen 

verantwoordelijkheid dragen voor de 

escalatie van dit conflict en roept hen in 

het bijzonder op het lijden van de door het 

geweld getroffen bevolking te verlichten 

en asiel toe te kennen aan vluchtelingen;  

Or. en 
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Amendement  5 

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

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in de context van IS 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. verwerpt het gebruik van het 

beginsel "Responsibility to Protect", 

omdat het tot schending van het 

internationaal recht leidt en als 

rechtsgrond onvoldoende rechtvaardiging 

biedt voor het gebruik van unilateraal 

geweld, in veel gevallen met als doel het 

omverwerpen van het regime; veroordeelt 

het dat sterke staten, zoals de VS, of de 

NAVO zich de rol van mondiale 

politieagent toe-eigenen; veroordeelt ook 

de zogenaamde selectieve luchtaanvallen 

en het inzetten van buitenlandse troepen 

op de grond; hekelt de poging van de 

NAVO om de pacificatie- en 

stabilisatietaken te vervullen die alleen op 

basis van een brede overeenstemming in 

het kader van de Algemene Vergadering 

van de VN kunnen worden uitgevoerd; 

spreekt zijn grote bezorgdheid uit over het 

toenemende aantal kinderen en jongeren 

die in Irak en Syrië worden geworven om 

te strijden; herinnert eraan dat met name 
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vrouwen en kinderen die in gewapende 

conflicten verzeild raken, beschermd 

moeten worden;  

Or. en 

 

 


