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Muudatusettepanek  1 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Hiljutised Da’eshi rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. hoiatab ususõja teele asumise ohu 
eest; rõhutab siiski asjaolu, et moslemi 
võimud ei tunnista ISi ei islami ega riigi 
seisukohast ning on selle hukka 
mõistnud, pidades selle tegusid islami 
põhimõtete rikkumiseks ning ohuks 
islamile ja moslemitele terves maailmas; 
on veendunud, et terrorismivastast 
strateegiat ei saa käsitada võitlusena 
tsivilisatsioonide või uskude vahel, mis 
viiks rassistlike ja ksenofoobsete 
eeldusteni; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Hiljutised Da’eshi rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. nõuab, et EL suurendaks 
rahvusvahelist toetust üha arvukamatele 
pagulastele, kes riskivad oma eluga, 
püüdes põgeneda lahtistel laevadel 
Euroopasse, ja nõuab, et neile antaks 
varjupaika ja toetust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Hiljutised Da’eshi rünnakud ja inimröövid Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. kordab, et ISi vastases võitluses 
tuleb järgida inimõigusi ja rahvusvahelist 
humanitaarõigust; mõistab hukka NATO 
püüdluse asendada rahutagamis- ja 
stabiliseerimisülesandeid; mõistab hukka 
kõik ÜRO egiidi alt väljaspool võetavad 
meetmed, nt Ameerika Ühendriikide 
juhitava koalitsiooni ISi vastu, ning 
tuletab meelde, et selliseid ülesandeid 
saab rakendada ainult ulatusliku 
konsensusega ÜRO Peaassamblee 
raamistikus; usub, et selliste riikide nagu 
Iraak, Süüria ja Liibüa iseseisvuse, 
suveräänsuse ja territoriaalse 
terviklikkuse täielik austamine ning 
nende ühiskondade mitmekultuurilisuse 
ja demokraatlike põhimõtete austamine 
on ainus tagatis, mis aitab vältida ISi 
ülekandumist ja nende riikide 
elanikkonna edasisi kannatusi; 

Or. en 


