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Tarkistus  1 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Da’eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja 

kaappaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. varoittaa uskonsotaan johtavalle tielle 

lähtemisen vaaroista; painottaa silti, että 

muslimiviranomaiset torjuvat IS:n paitsi 

ei-islamilaisena myös ei-valtiona ja ovat 

tuominneet sen, sillä he katsovat sen 

toiminnan loukkaavan islamin 

periaatteita ja muodostavan uhkan 

islamille ja muslimeille ympäri maailmaa; 

on vakuuttunut, että terrorismin vastaista 

strategiaa ei voida mieltää sivilisaatioiden 

tai uskontojen väliseksi kamppailuksi, 

jonka perusteella tehdään rasistisia ja 

muukalaisvihamielisiä oletuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Da’eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja 

kaappaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa EU:ta lisäämään 

kansainvälistä tukea kasvavalle määrälle 

pakolaisia, jotka vaarantavat henkensä 

avoveneissä paetessaan Eurooppaan, ja 

vaatii myöntämään heille turvapaikan ja 

tukemaan heitä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Da’eshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat hyökkäykset ja 

kaappaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. toistaa, että IS:n vastaisessa 

taistelussa on kunnioitettava 

ihmisoikeuksia ja kansainvälistä 

humanitaarista oikeutta; paheksuu Naton 

pyrkimyksiä korvata toimillaan 

rauhanpalauttamis- ja 

vakauttamisoperaatiot, tuomitsee kaikki 

muut kuin YK:n johdolla toteutetut 

toimet, kuten Yhdysvaltojen johtaman IS-

vastaisen koalition toimet, ja toteaa 

jälleen, että tällaiset toimet voidaan panna 

täytäntöön ainoastaan YK:n 

yleiskokouksen laajan konsensuksen 

turvin; katsoo, että ainoastaan 

kunnioittamalla tinkimättä Irakin, 

Syyrian ja Libyan kaltaisten valtioiden 

itsenäisyyttä, täysivaltaisuutta ja 

alueellista koskemattomuutta sekä 

kunnioittamalla näiden yhteiskuntien 

monikulttuurista luonnetta ja 

demokraattisia periaatteita voidaan taata, 

että IS:n laajeneminen pysähtyy ja 
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kyseisten maiden väestön kärsimykset 

eivät lisäänny; 

Or. en 

 

 


