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Amendamentul 1 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Atacurile și răpirile recente comise de Da’esh în Orientul Mijlociu, în special asupra 

asirienilor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 5a. avertizează asupra riscului de a se 
ajunge la un război religios; subliniază, 
cu toate acestea, că autoritățile 
musulmane resping Statul Islamic, 
neconsiderându-l nici islamic, nici stat, și 
au condamnat această grupare, 
considerând că acțiunile sale reprezintă o 
încălcare a principiilor islamului și o 
amenințare la adresa islamului și a 
musulmanilor din lumea întreagă; este 
convins că strategia de combatere a 
terorismului nu poate fi tratată ca o luptă 
între civilizații sau religii, care să conducă 
la prezumții rasiste și xenofobe; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Javier Couso Permuy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Atacurile și răpirile recente comise de Da’esh în Orientul Mijlociu, în special asupra 
asirienilor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 9a. solicită UE să asigure un sprijin 
internațional sporit numărului mare de 
refugiați care își riscă viețile în nave 
deschise pentru a fugi în Europa și 
solicită ca acestora să li se acorde azil și 
să li se ofere sprijin; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Javier Couso Permuy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Atacurile și răpirile recente comise de Da’esh în Orientul Mijlociu, în special asupra 
asirienilor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 16a. reiterează faptul că, în lupta 
împotriva ISIS, trebuie să fie respectate 
drepturile omului și dreptul internațional 
umanitar; denunță încercarea NATO de a 
înlocui misiunile de pace și de stabilizare, 
condamnă toate acțiunile adoptate în 
afara auspiciilor ONU, precum coaliția 
condusă de SUA împotriva ISIS, și 
reamintește că astfel de misiuni nu pot fi 
puse în aplicare decât printr-un larg 
consens în cadrul Adunării Generale a 
ONU; este de părere că respectarea 
deplină a independenței, a suveranității și 
a integrității teritoriale a statelor precum 
Irak, Siria și Libia, precum și respectarea 
caracterului multicultural și a principiilor 
democratice ale acestor societăți 
constituie singura garanție pentru 
evitarea extinderii ISIS și a și mai multor 
suferințe ale populațiilor acestor state; 

Or. en 
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