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Ændringsforslag  1 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Da’esh' nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 5a. advarer mod risikoen ved at bevæge 

sig i retning af en religionskrig; 

understreger ikke desto mindre, at 

muslimske myndigheder afviser IS og 

hævder, at den hverken er islamisk eller 

en stat, og har fordømt den, idet de 

betragter dens handlinger som værende 

krænkelser af islams principper og en 

trussel mod islam og muslimer i hele 

verden; er overbevist om, at strategien 

mod terrorisme ikke kan vendes til at være 

en kamp mellem civilisationer eller 

religioner, hvilket fører til racistiske og 

fremmedfjendske postulater; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Da’esh' nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 9a. opfordrer EU til at fremme det 

internationale samfunds støtte til det 

stigende antal flygtninge, der risikerer 

deres liv i åbne fartøjer for at flygte til 

Europa, og opfordrer til, at de gives asyl 

og støtte; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Da’esh' nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 16a. gentager, at 

menneskerettighedslovgivningen og den 

humanitære folkeret skal respekteres i 

kampen mod IS; tager skarpt afstand fra 

NATO's forsøg på at erstatte freds- og 

stabilitetsopgaverne og fordømmer alle 

handlinger, der finder sted uden for FN-

regi, såsom den amerikansk-ledede 

koalition mod IS, og minder om, at 

sådanne opgaver kun kan gennemføres 

med bred konsensus inden for rammerne 

af FN's Generalforsamling; mener, at 

fuld respekt for stater som Irak, Syrien og 

Libyens uafhængighed, suverænitet og 

territoriale integritet samt respekt for 

disse samfunds multikulturelle karakter 

og demokratiske principper er den eneste 

garanti for at undgå udbredelse af IS og 

yderligere lidelser for disse staters 

befolkninger; 

Or. en 
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