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Poprawka  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. przestrzega przed groźbą wywołania 

wojny religijnej; podkreśla zarazem, Ŝe 

przywódcy muzułmańscy odrzucają 

Państwo Islamskie jako niebędące ani 

wzorem islamu, ani państwem i potępiają 

tę organizację, uwaŜając jej działania za 

stanowiące pogwałcenie zasad islamu i 

zagroŜenie dla tej religii i muzułmanów 

na całym świecie; jest przekonany, Ŝe 

strategii antyterrorystycznej nie moŜna 

kształtować jako walki między 

cywilizacjami czy wyznaniami, 

prowadzącej do rasistowskich i 

ksenofobicznych uprzedzeń;  

Or. en 
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Poprawka  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, Ŝe Państwo 

Islamskie jest obecnie grupą 

terrorystyczną posiadającą największe 

zasoby, gdyŜ zapewniło sobie źródła 

znacznych dochodów, przejmując waŜne 

pola naftowe w Syrii, grabiąc banki i 

przedsiębiorstwa na kontrolowanym przez 

siebie terytorium, sprzedając antyki, 

ściągając okupy za porwanych i 

korzystając z funduszy ulokowanych w 

bezpiecznych ośrodkach operacyjnych 

przez darczyńców, głównie z Arabii 

Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu i 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich; 

mając na uwadze, Ŝe Państwo Islamskie 

zrabowało irackim siłom zbrojnym wiele 

amerykańskiego sprzętu wojskowego i 

moŜe łatwo nabywać wysokiej jakości 

broń na międzynarodowych rynkach 

broni; mając na uwadze, Ŝe Rosja 

zapowiedziała niedawno prawnie wiąŜącą 

inicjatywę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 

mającą wywrzeć nacisk na dane kraje, by 
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odcięły dopływ środków pienięŜnych do 

Państwa Islamskiego; 

Or. en 



 

AM\1050072PL.doc PE549.929v01-00 } 

 PE549.930v01-00 } 

 PE549.931v01-00 } 

 PE549.932v01-00 } 

 PE549.933v01-00 } 

 PE549.935v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.2.2015  B8-0136/2015 }  

 B8-0137/2015 }  

 B8-0138/2015 }  

 B8-0139/2015 }  

 B8-0140/2015 }  

 B8-0142/2015 } RC1/Am. 3 

Poprawka  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, Ŝe dezintegracja 

granicy iracko-syryjskiej, spowodowana 

konfliktami w tych krajach, dała Państwu 

Islamskiemu moŜliwość zwiększenia 

swojej obecności w obu krajach; mając na 

uwadze, Ŝe były sekretarz generalny ONZ 

Kofi Annan oświadczył w dniu 8 lutego 

2015 r., iŜ prowadzona pod kierunkiem 

USA inwazja na Irak była błędem i 

przyczyniła się do powstania Państwa 

Islamskiego, gdyŜ „cel, jakim było 

utworzenie demokracji bez istniejących 

instytucji, doprowadził do powstania 

skorumpowanych rządów wyznaniowych i 

zapoczątkował okres niestabilności w tym 

kraju, co stanowiło idealną poŜywkę dla 

radykalnych sunnitów, którzy związali się 

z Państwem Islamskim”; 

Or. en 
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Poprawka  4 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. jest przekonany, Ŝe prowadzona pod 

kierownictwem USA inwazja na Irak i 

zewnętrzna ingerencja w wewnętrzne 

sprawy Syrii posłuŜyły za podatny grunt 

dla powstawania i ekspansji Państwa 

Islamskiego; ubolewa z powodu roli, jaką 

odegrały przede wszystkim Stany 

Zjednoczone, państwa członkowskie, 

Arabia Saudyjska, Katar, Turcja i Izrael; 

przypomina, Ŝe kraje te ponoszą 

odpowiedzialność za podsycanie konfliktu, 

i apeluje do nich w szczególności o ulŜenie 

cierpieniom osób odczuwających skutki 

przemocy oraz o przyznanie azylu 

uchodźcom;  

Or. en 
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Poprawka  5 

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

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w kontekście Państwa Islamskiego 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. odrzuca sięganie po pojęcie 

„odpowiedzialności za ochronę”, gdyŜ 

narusza ono prawo międzynarodowe i nie 

ma odpowiedniej podstawy prawnej 

uzasadniającej jednostronne uŜycie siły, w 

wielu przypadkach słuŜące zmianie 

reŜimu; potępia jednostronne 

przeświadczenie silnych państw i 

organizacji, takich jak USA czy NATO, Ŝe 

mają do odegrania rolę światowego 

policjanta; potępia równieŜ tzw. 

selektywne naloty i wprowadzanie 

zagranicznych oddziałów lądowych; 

potępia usiłowania NATO o zajęcie 

miejsca misji pokojowych i 

stabilizacyjnych, które mogą być 

realizowane wyłącznie na podstawie 

powszechnego porozumienia w 

Zgromadzeniu Ogólnym ONZ; wyraŜa 

głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą 

przypadków rekrutowania dzieci i 

młodzieŜy w Iraku i Syrii; przypomina o 

konieczności szczególnej ochrony dzieci i 
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kobiet odczuwających skutki konfliktu 

zbrojnego;  

Or. en 

 

 


