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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. varuje pred rizikom prepuknutia 
náboženskej vojny; zdôrazňuje však 
skutočnosť, že moslimské orgány 
odmietajú islamskosť aj štátnosť IŠ a 
odsúdili ho, pričom považujú jeho 
činnosti za porušovanie zásad islamu a 
ohrozenie islamu a moslimov na celom 
svete; je presvedčený, že stratégia na boj 
proti terorizmu nemôže byť vnímaná ako 
boj medzi civilizáciami alebo 
náboženstvami vedúci k rasistickým a 
xenofóbnym domnienkam;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže IŠ je v súčasnosti teroristická 
skupina s najväčšími hospodárskymi 
zdrojmi, keďže si zabezpečila významné 
zdroje príjmov ovládnutím dôležitých 
naftových polí v Sýrii, rabovaním bánk a 
podnikov na územiach, ktoré má pod 
kontrolou, predajom starožitností, 
výkupným za únosy a z finančných 
prostriedkov, ktoré do bezpečných 
operačných útočísk uložili darcovia, 
najmä zo Saudskej Arábie, Kataru, 
Kuvajtu a Spojených arabských emirátov; 
keďže IŠ vydrancoval irackú armádu a 
získal množstvo amerického vojenského 
materiálu a na medzinárodných trhoch so 
zbraňami môže ľahko nakúpiť kvalitné 
zbrane; keďže Rusko nedávno oznámilo 
právne záväznú iniciatívu v rámci 
Bezpečnostnej rady OSN vyvíjať na 
krajiny tlak s cieľom zastaviť peňažné 
toky pre IŠ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže rozpad iracko-sýrskej hranice 
vyplývajúci z konfliktu v týchto dvoch 
krajinách poskytol IŠ možnosť posilniť 
svoju prítomnosť v oboch krajinách; 
keďže bývalý generálny tajomník OSN 
Kofi Annan 8. februára 2015 vyhlásil, že 
invázia do Iraku pod vedením USA bola 
chybou a pomohla vytvoriť IŠ, pretože 
„zámer vytvorenia demokracie bez 
existujúcich inštitúcií vyústil do 
skorumpovanej sektárskej vlády, krajina 
bola odvtedy nestabilná a poskytlo to 
perfektné podmienky pre sunnitských 
radikálnych moslimov, ktorí sa pričlenili 
k Islamskému štátu“;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. vyjadruje presvedčenie, že invázia do 
Iraku pod vedením USA a zahraničné 
zasahovanie do vnútorných záležitostí 
Sýrie boli živnou pôdou vzniku 
a rozšírenia IS; odsudzuje úlohu, ktorú 
zohrávajú najmä USA, členské štáty, 
Saudská Arábia, Katar, Turecko a Izrael; 
upozorňuje na zodpovednosť uvedených 
krajín pri podpore tohto konfliktu a 
vyzýva ich, aby predovšetkým zmiernili 
utrpenie ľudí postihnutých násilím a 
udelili utečencom azyl;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

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

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. odmieta použitie pojmu 
„zodpovednosť za ochranu“, keďže 
porušuje medzinárodné právo a neponúka 
primeraný právny základ na odôvodnenie 
jednostranného použitia sily, v mnohých 
prípadoch s cieľom zmeniť režim; 
odsudzuje, aby mocnosti, ako sú USA 
alebo NATO, jednostranne prebrali úlohu 
„celosvetového policajta“; odsudzuje tiež 
takzvané selektívne letecké útoky a 
vniknutie cudzích vojsk na zemi; 
odsudzuje pokus NATO nahradiť úlohy 
pacifikovania a stabilizácie, ktoré možno 
realizovať iba na základe širokej zhody v 
rámci Valného zhromaždenia OSN ; 
vyjadruje hlboké znepokojenie z rastúceho 
počtu prípadov verbovania detí a mladých 
ľudí v Iraku a Sýrii; pripomína, že je 
potrebné obzvlášť chrániť deti a ženy 
postihnuté ozbrojeným konfliktom;  

Or. en 
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