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Изменение  1 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-

специално на асирийци 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 5a. предупреждава за опасността от 

поемането по пътя на религиозна 

война; при все това подчертава 

факта, че мюсюлманските органи 

отхвърлят ИД, която за тях не е 

нито ислямска, нито държава, и са я 

осъдили, тъй като считат, че 

нейните действия представляват 

нарушения на принципите на исляма 

и заплаха за исляма и мюсюлманите в 

целия свят; изразява убеждението си, 

че стратегията за борба с тероризма 

не може да бъде разглеждана като 

борба между цивилизации и религии, 

водеща до расистките и ксенофобски 

презумпции; 

Or. en 
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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-

специално на асирийци 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 9a. призовава ЕС да засили 

международната подкрепа за 

нарастващия брой бежанци, които 

рискуват живота си в открити 

плавателни съдове, за да избягат в 

Европа, и призовава да им се 

предоставя убежище и подкрепа; 

Or. en 
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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-

специално на асирийци 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 16a. отново подчертава, че в борбата 

срещу ИД е необходимо да се спазват 

правата на човека и международното 

хуманитарно право; осъжда опита на 

НАТО да замести задачите по 

омиротворяване и стабилизиране, 

осъжда всички действия, предприети 

извън рамките на ООН, като 

оглавяваната от САЩ коалиция 

срещу ИД, и припомня, че тези задачи 

могат да бъдат постигнати 

единствено чрез широк консенсус в 

рамките на Общото събрание на 

ООН; счита, че пълното зачитане на 

независимостта, суверенитета и 

териториалната цялост на държави 

като Ирак, Сирия и Либия, както и 

зачитането на мултикултурния 

характер и демократичните 

принципи на техните общества 

представляват единствената 

гаранция за избягване на евентуално 

разрастване на ИД и на 
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допълнителни страдания на 

населението им; 

Or. en 

 

 


