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Изменение  1 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението в Сирия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  3a. подчертава факта, че 

конфликтът беше изострен от 

търговията с оръжие и доставките 

на оръжия, включително от страна 

на държави – членки на ЕС; счита, че 

износът за Саудитска Арабия не е в 

съответствие със 

законодателството на ЕС с оглед на 

участието на тази държава в тежки 

нарушения на хуманитарното право, 

както беше установено от 

компетентните органи на ООН; 

отново отправя призива си от 26 

февруари 2016 г. относно 

неотложната необходимост от 

налагане на оръжейно ембарго на 

Саудитска Арабия; 

Or. en 
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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението в Сирия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. изразява дълбоко съжаление във 

връзка с нееднократното руско вето в 

Съвета за сигурност и факта, че не 

беше постигнато споразумение 

относно подновяването на мандата 
на съвместния механизъм за 

разследване на ООН и ОЗХО, преди 

той да изтече на 17 ноември 2017 г.; 

счита такова поведение от страна на 

постоянен член на Съвета за 

сигурност, който носи специална 

отговорност за поддържането на 

международния мир и сигурност, за 

позорно; подчертава, че в очите на 

света възпрепятстването на 

международни разследвания е по-

скоро признак за вина, отколкото 

друго; 

5. призовава всички държави – 

членки на ООН, да използват своето 

влияние върху страните, за да се 

гарантира прекратяването на 

военните действия и изпълнението на 

съществуващите ангажименти, и да 

подкрепят усилията за създаване на 

условия за устойчиво и трайно 

примирие; подчертава 

необходимостта от съответни 

гаранции от страна на тези държави 

членки; 

Or. en 



 

AM\1148451BG.docx PE616.084v01-00 } 

 PE616.087v01-00 } 

 PE616.089v01-00 } 

 PE616.090v01-00 } 

 PE616.092v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

13.3.2018  B8-0139/2018 }  

 B8-0142/2018 }  

 B8-0143/2018 }  

 B8-0144/2018 }  

 B8-0146/2018 } RC1/Am. 3 

Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението в Сирия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 5a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  5a. подчертава, че хуманитарната 

ситуация ще продължи да се влошава 

още повече при липсата на 

политическо решение на конфликта в 

Сирия в съответствие с Резолюция 

2254 (2015 г.); отхвърля категорично 

идеята, че може да се намери трайно 

решение на конфликта в Сирия въз 

основа на военни действия; 

подчертава, че с оглед на 

прекратяването на войната и 

намирането на политическо решение 

на конфликтите е необходимо да се 

проведе диалог с всички елементи на 

сирийското общество, без 

изключение; припомня на 

институциите на ЕС, че отказът за 

диалог с една от страните в 

конфликта е несъвместим с 

амбицията за посредничество в този 

конфликт; 

Or. en 
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Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението в Сирия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. продължава да бъде сериозно 

обезпокоен от ескалиращата ситуация в 

Африн, включително възможната 

конфронтация между турските 

въоръжени сили и силите на Асад или 

Русия, както и от нарастващото 

напрежение със Съединените щати; 

призовава турското правителство да 

изтегли войските си и да играе 

конструктивна роля в сирийския 

конфликт, което би било също в полза 

на националните интереси на Турция; 

споделя позицията на заместник-

председателя/върховен представител, че 

появата на нови фронтове в Сирия не е в 

интерес на сигурността на Турция, и 

предупреждава за опасността от 

допълнително задълбочаване на 

хуманитарната криза в страната; 

настоява за пълно спазване на 

хуманитарното право, включително 

защитата на цивилните лица, и 

призовава за примирие в цяла Сирия, 

следователно включително в Африн; 

6. изразява дълбока загриженост 

относно намесата на Турция в райони 

в Сирия, които са под контрола на 

кюрдските сили; продължава да бъде 

сериозно обезпокоен от ескалиращата 

ситуация в Африн, включително 

възможната конфронтация между 

турските въоръжени сили и силите на 

Асад или Русия, както и от 

нарастващото напрежение със 

Съединените щати; призовава турското 

правителство да изтегли войските си и 

да играе конструктивна роля в 

сирийския конфликт, което би било 

също в полза на националните интереси 

на Турция; споделя позицията на 

заместник-председателя/върховен 

представител, че появата на нови 

фронтове в Сирия не е в интерес на 

сигурността на Турция, и 

предупреждава за опасността от 

допълнително задълбочаване на 

хуманитарната криза в страната; 

настоява за пълно спазване на 

хуманитарното право, включително 

защитата на цивилните лица, и 
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призовава за примирие в цяла Сирия, 

следователно включително в Африн; 

Or. en 



 

AM\1148451BG.docx PE616.084v01-00 } 

 PE616.087v01-00 } 

 PE616.089v01-00 } 

 PE616.090v01-00 } 

 PE616.092v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

13.3.2018  B8-0139/2018 }  

 B8-0142/2018 }  

 B8-0143/2018 }  

 B8-0144/2018 }  

 B8-0146/2018 } RC1/Am. 5 

Изменение  5 

Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

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

Положението в Сирия 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

9. подчертава, че не следва да има 

никаква търпимост или безнаказаност за 

ужасяващите престъпления, извършени 

в Сирия, включително престъпленията, 

извършени срещу религиозни, 

етнически и други групи и малцинства; 

повтаря призива си за независими, 

безпристрастни, щателни и 

надеждни разследвания и наказателно 

преследване на отговорните лица и 

подкрепя работата на 

Международния, безпристрастен и 

независим механизъм за 

международните престъпления, 

извършени в Сирийската арабска 

република от март 2012 г. насам; 

отбелязва със задоволство решението 

на ЕС за предоставяне на 1,5 милиона 

евро под формата на финансова 

подкрепа за механизма чрез 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира (IcSP); 

подчертава обаче, че ще бъде 

необходимо да се предоставя подкрепа 

и след изтичането на 18-месечния 

срок на програмата; подчертава 

9. подчертава, че не следва да има 

никаква търпимост или безнаказаност за 

ужасяващите престъпления, извършени 

в Сирия, включително престъпленията, 

извършени срещу религиозни, 

етнически и други групи и малцинства; 

подчертава, че сирийският народ 

следва да определи подходящите 

процедури и механизми за 

постигането на справедливост, 

помирение, истина и отчетност за 

тежките нарушения и злоупотреби с 

международното право, както и за 

предоставянето на обезщетения и 

ефективни правни средства за 

защита на жертвите; 
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колко е важно държавите членки да 

изпълнят своите обещания и очаква 

въпросът за финансирането на 

Международния, безпристрастен и 

независим механизъм да бъде 

повдигнат и уреден на втората 

конференция в Брюксел под надслов 

„Подкрепа на бъдещето на Сирия и 

региона“; освен това призовава за 

подкрепа за организациите на 

гражданското общество и 

неправителствените организации, 

които събират доказателства за 

нарушения на правата на човека и 

нарушения на хуманитарното право и 

спомагат за съхраняването на тези 

доказателства; 

Or. en 

 

 


