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Pozměňovací návrh  1 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o strategii EU pro Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ea. vzhledem k tomu, že syrské město 

Dajr az-Zaur, jež bylo původně domovem 

přibližně 200 000 lidí, bylo tříletým 

obléháním bojovníky ISIS/Dá´iš odříznuto 

od světa, což Světový potravinový program 

donutilo zřídit vzdušný most a zásobovat 

město shazováním pomoci z letadel; 

vzhledem k tomu, že situace se nedávno 

dále zhoršila, což vedlo k nucenému 

omezení leteckého zásobování, a civilisté, 

z nichž většina jsou ženy a děti, tak nemají 

k pití jiný zdroj než neupravenou vodu z 

Eufratu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o strategii EU pro Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Fa. vzhledem k tomu, že sankce 

uvalené na Sýrii destabilizovaly 

ekonomiku země a tím, že blokují přístup 

k surovinám, cizím měnám a dalšímu 

vybavení, včetně náhradních dílů na 

opravu elektráren, zdravotnických 

prostředků a zařízení k zajištění 

bezpečnosti krve, trestají a poškozují 

syrské obyvatelstvo; zdůrazňuje, že i v 

případech, kdy se na zboží nevztahují 

sankce, je pro civilní obyvatelstvo v 

důsledku byrokratických komplikací a 

složitého systému požadavků na udělování 

licencí obtížné získat přístup i k základním 

komoditám, jako jsou léky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o strategii EU pro Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. naléhavě vyzývá regionální 

subjekty, aby nepokračovaly v jednání, 

které směřuje k rozpadu země; opakuje 

svou výzvu k většímu zapojení subjektů z 

regionu, aby bylo zajištěno, že se 

materiální a finanční podpora neocitne v 

rukou teroristických skupin, jako je al-

Káida, Islámský stát v Iráku a Levantě 

(ISIL/Dá'iš), Džabhat Fatah aš-Šám 

(dříve Džabhat an-Nusra), a dalších s 

nimi souvisejících skupin; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

o strategii EU pro Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. chválí pokrok, jehož dosáhly 

Syrské demokratické síly blízko města 

Rakká, bašty organizace ISIS/Dá´iš v 

severní Sýrii; důrazně odsuzuje turecké 

letecké útoky na kurdské síly v Sýrii, jež 

maří úsilí o boj proti ISIS/Dá´iš; 

Or. en 

 

 


