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Pozměňovací návrh  1 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Nedávné útoky a únosy ze strany ISIS na Blízkém východě, zejména Asyřanů 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. varuje před rizikem vypuknutí 

náboženské války; zdůrazňuje nicméně 

skutečnost, že muslimské autority odmítají 

Islámský stát jako islámskou organizaci i 

jako stát a označují jeho činnost za 

odporující principům islámu a za hrozbu 

pro islám a muslimy na celém světě; je 

přesvědčen, že na strategii proti terorismu 

nelze pohlížet jako na boj civilizací nebo 

náboženství, který vede k rasistickým a 

xenofobním předsudkům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Nedávné útoky a únosy ze strany ISIS na Blízkém východě, zejména Asyřanů 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá EU, aby zvýšila mezinárodní 

podporu rostoucímu počtu uprchlíků, 

kteří riskují své životy v otevřených 

plavidlech při pokusech o útěk do Evropy, 

a vyzývá k tomu, aby jim byl poskytnut 

azyl a nabídnuta pomoc; 

Or. en 



 

AM\1053685CS.doc  PE552.219v01-00 }  

 PE552.232v01-00 }  

 PE552.233v01-00 }  

 PE552.235v01-00 }  

 PE552.238v01-00 }  

 PE552.243v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.3.2015  B8-0240/2015 }  

 B8-0253/2015 }  

 B8-0254/2015 }  

 B8-0256/2015 }  

 B8-0259/2015 }  

 B8-0264/2015 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Nedávné útoky a únosy ze strany ISIS na Blízkém východě, zejména Asyřanů 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. opakuje, že i v rámci boje proti 

Islámskému státu musí být dodržována 

lidská práva a mezinárodní humanitární 

právo; odsuzuje pokus organizace NATO 

o nahrazení úkolů, které slouží k 

uklidnění situace a stabilizaci, odmítá 

veškeré akce prováděné bez záštity OSN, 

jako např. koalici namířenou proti 

skupině Islámský stát a vedenou USA, a 

opakuje, že tyto úkoly lze provádět pouze 

na základě širokého konsensu v rámci 

Valného shromáždění OSN; je 

přesvědčen, že plné dodržování 

nezávislosti, suverenity a územní 

celistvosti států, jako je Irák, Sýrie a 

Libye, a zachování multikulturního 

charakteru a demokratických zásad v 

jejich společnostech je jedinou zárukou, 

že nedojde k šíření Islámského státu a 

dalšího utrpení mezi obyvatelstvem těchto 

zemí 

Or. en 


