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Ändringsförslag  1 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet varnar för risken 

att beskriva konflikten som ett 

religionskrig. Parlamentet understryker 

dock att muslimska auktoriteter förkastar 

IS både som islamisk och som stat och 

har fördömt gruppen, då de ser dess 

handlingar som brott mot islams principer 

och ett hot mot islam och muslimer i hela 

världen. Parlamentet är av den bestämda 

uppfattningen att strategin mot terrorism 

inte får ses som en kamp mellan 

civilisationer eller religioner som leder till 

rasistiska och främlingsfientliga 

fördomar.  

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl Da (nytt) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Da. IS är för närvarande den 

terroristgrupp som har de största 

ekonomiska resurserna. Organisationen 

har säkrat avsevärda inkomster genom att 

ta över stora oljefält i Syrien, plundra 

banker och företag inom de territorier 

man kontrollerar, sälja antikviteter, kräva 

lösesummor för personer man kidnappat 

samt genom medel som placerats i 

operativa fristäder av givare från framför 

allt Saudiarabien, Qatar, Kuwait och 

Förenade Arabemiraten. IS har lagt 

beslag på en stor mängd amerikansk 

militär utrustning från den irakiska 

armén och kan lätt köpa vapen av hög 

kvalitet på de internationella 

vapenmarknaderna. Ryssland har nyligen 

meddelat att man inom ramen för 

FN:s säkerhetsråd vill ta ett rättsligt 

bindande initiativ för att förmå länder att 

sluta förse Islamiska staten med 

kontanter. 
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Ändringsförslag  3 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 
Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl Ea (nytt) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ea. Upplösningen av gränsen mellan Irak 

och Syrien, som orsakats av konflikten i 

de båda länderna, har gett IS tillfälle att 

stärka sin närvaro i båda länderna. FN:s 

tidigare generalsekreterare Kofi Annan 

förklarade den 8 februari 2015 att den 

USA-ledda invasionen av Irak var ett 

misstag och hade bidragit till att IS 

bildades, eftersom ”målet att skapa 

demokrati utanför de befintliga 

institutionerna banade väg för korrupta, 

sekteristiska regeringar, och därför har 

landet varit instabilt ända sedan dess, 

vilket varit en perfekt grogrund för 

radikala sunnimuslimer, som har slagit 

sig samman med Islamiska staten”. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 
Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet är övertygat om 

att den USA-ledda invasionen och den 

utländska inblandningen i Syriens interna 

angelägenheter har tjänat som grogrund 

för IS uppkomst och spridning. 

Parlamentet beklagar djupt den roll som i 

synnerhet USA, medlemsstaterna, 

Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Israel 

spelat, och påminner om det ansvar som 

dessa länder har för främjandet av denna 

konflikt. Parlamentet uppmanar dem att 

framför allt lindra lidandet för dem som 

drabbats av våldet och att bevilja 

flyktingar asyl.  

Or. en 
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Ändringsförslag  5 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 
Sofia Sakorafa 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet tar avstånd från 

begreppet ”skyldighet att skydda”, 

eftersom det kränker folkrätten och inte 

ger någon lämplig rättslig grund för att 

motivera ensidigt bruk av våld, i många 

fall i syfte att få till stånd ett regimskifte. 

Parlamentet fördömer att Nato, eller 

mäktiga stater som USA, ensidigt tar på 

sig rollen som världspolis, och fördömer 

även så kallade selektiva luftangrepp och 

insättning av utländska trupper på plats. 

Parlamentet fördömer Natos försök att 

ersätta sådana freds- och 

stabiliseringsuppdrag som enbart kan 

genomföras utifrån ett brett samförstånd 

inom ramen för FN:s generalförsamling. 

Parlamentet uttrycker djup oro över det 

ökande antalet barn och ungdomar som 

rekryteras i Irak och Syrien, och 

påminner om behovet att särskilt skydda 

barn och kvinnor som drabbas av 

väpnade konflikter.  
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