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Amendamentul 1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. avertizează asupra riscului de a se 
ajunge la un război religios; subliniază, 
cu toate acestea, că autoritățile 
musulmane resping Statul Islamic, 
neconsiderându-l nici islamic, nici stat, și 
au condamnat această grupare, 
considerând că acțiunile sale reprezintă o 
încălcare a principiilor islamului și o 
amenințare la adresa islamului și a 
musulmanilor din întreaga lume; este 
convins că strategia de combatere a 
terorismului nu poate fi concepută ca o 
luptă între civilizații sau religii, care să 
conducă la prezumții rasiste și xenofobe;  

Or. en 
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Amendamentul 2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 
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Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât Statul Islamic este în prezent 
gruparea teroristă cu cele mai mari 
resurse economice, asigurându-și surse de 
venit semnificative prin preluarea unor 
importante câmpuri petroliere din Siria, 
prin jefuirea băncilor și firmelor din 
teritoriile aflate sub controlul său, prin 
vânzarea de antichități, din plăți de 
răscumpărare pentru răpiri și din fonduri 
plasate în paradisuri operaționale de 
donatori, care provin mai ales din Arabia 
Saudită, Qatar, Kuweit și EAU; întrucât 
Statul Islamic a jefuit mult echipament 
militar SUA de la forțele armate irakiene 
și poate cumpăra ușor arme de calitate pe 
piețele internaționale de armament;  
întrucât Rusia a anunțat de curând o 
inițiativă cu caracter juridic obligatoriu în 
cadrul Consiliului de Securitate al ONU 
pentru a exercita presiune asupra țărilor, 
urmărind tăierea accesului la finanțare al 
Statului Islamic;  

Or. en 
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Amendamentul 3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât dezintegrarea frontierei 
dintre Irak și Siria, ca urmare a 
conflictului dintre aceste țări, a oferit 
Statului Islamic ocazia de a-și mări 
prezența în ambele țări; întrucât fostul 
Secretar General al ONU, Kofi Annan, a 
declarat la 8 februarie 2015 că invadarea 
Irakului sub conducerea SUA a fost o 
greșeală și a ajutat la crearea Statului 
Islamic, deoarece ,,instaurarea 
democrației fără a exista instituții a adus 
la putere guverne sectare corupte, țara 
este de atunci instabilă și acest lucru a 
creat un teren propice pentru musulmanii 
radicali suniți, care s-au afiliat Statului 
Islamicˮ; 

Or. en 



 

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

 PE549.930v01-00 } 

 PE549.931v01-00 } 

 PE549.932v01-00 } 

 PE549.933v01-00 } 
 PE549.935v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
11.2.2015  B8-0136/2015 }  
 B8-0137/2015 }  

 B8-0138/2015 }  
 B8-0139/2015 }  

 B8-0140/2015 }  
 B8-0142/2015 } RC1/Am. 4 

Amendamentul 4 

Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că invadarea Irakului de 
către SUA și ingerințele străine în 
afacerile interne ale Siriei au stat la baza 
apariției și extinderii Statului Islamic; 
denunță rolul jucat mai ales de SUA, 
statele membre, Arabia Saudită, Qatar și 
Turcia; reamintește responsabilitatea 
acestor țări în promovarea conflictului și 
face apel la acestea să aline suferințele 
celor afectați de violențe și să acorde azil 
refugiaților;  

Or. en 
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Amendamentul 5 

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

Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. respinge folosirea noțiunii de 
,,responsabilitatea de a protejaˮ, 
deoarece încalcă dreptul internațional și 
nu oferă un temei juridic adecvat pentru a 
justifica utilizarea unilaterală a forței, în 
multe cazuri, pentru schimbarea 
regimului; condamnă supoziția 
unilaterală a rolului de polițist mondial al 
statelor puternice precum SUA sau al 
NATO; condamnă așa-numitele 
bombardări selective și introducerea 
soldaților străini pe teren; denunță 
încercarea NATO de a înlocui misiunile 
de pace și de stabilizare care pot fi duse la 
îndeplinire numai printr-un larg consens 
în Adunarea Generală a ONU; își 
exprimă profunda îngrijorare față de 
numărul tot mai mare de cazuri de 
recrutare a copiilor și tinerilor în Irak și 
Siria; reamintește necesitatea de a proteja 
în special femeile și copiii afectați  de 
conflictele armate;  
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