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Ændringsforslag  1 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om EU-strategien for Syrien 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at den syriske by 

Deir ez-Zor, hvor der oprindeligt boede 

omkring 200 000 personer, er blevet 

afskåret fra omverdenen ved ISIS/Daesh’ 

tre år lange belejring, hvilket har tvunget 

Verdensfødevareprogrammet til at 

etablere en luftbro med det formål at 

nedkaste hjælpepakker; der henviser til, 

at situationen er blevet yderligere 

forværret, hvilket gør det nødvendigt at 

begrænse nedkastningerne af 

hjælpepakker, og at civile, især kvinder og 

børn, derfor må stå tilbage uden andet at 

drikke end ubehandlet vand fra floden 

Eufrat; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om EU-strategien for Syrien 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning F a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at sanktioner mod 

Syrien har destabiliseret landets økonomi 

og har straffet og lammet den syriske 

befolkning, idet de har blokeret for 

adgang til råmaterialer, udenlandsk 

valuta og andet udstyr, herunder 

reservedele til kraftværker, medicinsk 

udstyr og blodmedicinsk 

sikkerhedsudstyr; understreger, at selv 

når varer ikke er berørt af sanktioner, gør 

bureaukratiske vanskeligheder og det 

komplekse system med godkendelseskrav 

det vanskeligt for den civile befolkning at 

skaffe selv grundlæggende varer såsom 

lægemidler; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om EU-strategien for Syrien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  6a. opfordrer indtrængende de 

regionale aktører til ikke at forfølge en 

dagsorden om opsplittelse af landet; 

gentager sin efterlysning efter en mere 

engageret indstilling fra regionale 

aktørers side til at sikre, at materiel og 

finansiel støtte ikke når ud til 

terrorgrupper såsom al-Qaeda, Den 

Islamiske Stat i Irak og Levanten 

(ISIL/Daesh), Fateh al Sham (tidl. Jabhat 

al-Nusra) og andre tilknyttede grupper; 

Or. en 



 

AM\1126248DA.docx PE603.756v01-00 } 

 PE603.758v01-00 } 

 PE603.763v01-00 } 

 PE603.766v01-00 } 

 PE603.767v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.5.2017  B8-0331/2017 }  

 B8-0333/2017 }  

 B8-0338/2017 }  

 B8-0341/2017 }  

 B8-0342/2017 } RC1/Am. 4 

Ændringsforslag  4 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om EU-strategien for Syrien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  7a. roser de fremskridt, der er gjort af 

De Syriske Demokratiske kræfter i 

nærheden af ISIS/Daesh-bastionen 

Raqqa i det nordlige Syrien; fordømmer 

kraftigt Tyrkiets luftangreb mod kurdiske 

styrker i Syrien, som er til hinder for 

bestræbelserne på at bekæmpe 

ISIS/Daesh; 

Or. en 

 

 


