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Pozměňovací návrh  1 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že konflikt se zhoršil 

v důsledku obchodu se zbraněmi a 

dodávek zbraní, mimo jiné z členských 

států EU; domnívá se, že vývoz zbraní do 

Saúdské Arábie není v souladu 

přinejmenším s právními předpisy Unie, 

protože země se podle příslušných orgánů 

OSN podílí na závažném porušování 

humanitárního práva; znovu opakuje 

svou výzvu ze dne 26. února 2016 o 

naléhavé potřebě uvalit na Saúdskou 

Arábii zbrojní embargo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že Rusko v Radě bezpečnosti 

opakovaně uplatnilo právo veta a že 

nebylo možné dosáhnout dohody o 

obnovení mandátu společného 

vyšetřovacího mechanismu OPCW–OSN 

před jeho vypršením dne 17. listopadu 

2017;  tento postoj, zaujímaný stálým 

členem Rady bezpečnosti, který nese 

zvláštní odpovědnost za zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti, 

považuje za ostudný;  zdůrazňuje, že v 

očích světa je bránění mezinárodnímu 

vyšetřování mnohem spíše známkou viny 

než čímkoli jiným; 

5. vyzývá všechny členské státy OSN, 

aby svého vlivu na strany konfliktu 

využily k dodržování příměří a plnění 

současých závazků a aby podporovaly 

úsilí o vytvoření podmínek k trvalému 

příměří; zdůrazňuje, že tyto členské státy 

musí poskytnout příslušné záruky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že humanitární 

situace se bude i nadále zhoršovat, 

nebude-li nalezeno politické řešení 

syrského konfliktu v souladu s rezolucí č. 

2254 (2015); kategoricky odmítá, že by 

dlouhodobé řešení syrského konfliktu 

mohlo být nalezeno na základě vojenských 

akcí; zdůrazňuje, že ukončení války a 

nalezení politického řešení konfliktu 

vyžaduje dialog se všemi prvky syrské 

společnosti, aniž by byl kdokoli vyloučen; 

připomíná orgánům EU, že odepření 

dialogu s kteroukoli ze stran konfliktu je 

neslučitelné s ambicí působit v konfliktu 

jako mediátor; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. nepřestává být vážně znepokojen 

zhoršující se situací v Afrínu, mj. možným 

střetnutím mezi tureckými jednotkami a 

Assadovými a ruskými silami a rostoucím 

napětím ve vztahu ke Spojeným státům;  

vyzývá tureckou vládu, aby stáhla své 

jednotky a hrála v syrském konfliktu 

konstruktivní roli, což je i v tureckém 

národním zájmu;  souhlasí s postojem 

místopředsedkyně, vysoké představitelky, 

že otevření nových front v Sýrii není v 

zájmu turecké bezpečnosti, a varuje před 

dalším zhoršením humanitární krize v 

zemi;  požaduje plné dodržování 

humanitárního práva, včetně ochrany 

civilního obyvatelstva, a žádá vyhlášení 

příměří v celé Sýrii, tj. i v Afrínu;  

6. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

tureckou intervencí na syrských územích 

ovládaných kurdskými jednotkami; 
nepřestává být vážně znepokojen zhoršující 

se situací v Afrínu, mj. možným střetnutím 

mezi tureckými jednotkami a Assadovými 

a ruskými silami a rostoucím napětím ve 

vztahu ke Spojeným státům; vyzývá 

tureckou vládu, aby stáhla své jednotky a 

hrála v syrském konfliktu konstruktivní 

roli, což je i v tureckém národním zájmu; 

souhlasí s postojem místopředsedkyně, 

vysoké představitelky, že otevření nových 

front v Sýrii není v zájmu turecké 

bezpečnosti, a varuje před dalším 

zhoršením humanitární krize v zemi; 

požaduje plné dodržování humanitárního 

práva, včetně ochrany civilního 

obyvatelstva, a žádá vyhlášení příměří v 

celé Sýrii, tj. i v Afrínu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v Sýrii 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že pokud jde o hrůzné 

zločiny spáchané v Sýrii, včetně zločinů 

spáchaných proti náboženským, etnickým a 

dalším skupinám a menšinám, nemělo by 

dojít k toleranci ani beztrestnosti; opět 

vyzývá k nezávislému, nestrannému, 

důkladnému a důvěryhodnému 

vyšetřování a stíhání odpovědných osob a 

podporuje činnost Mezinárodního 

nestranného a nezávislého mechanismu 

(IIIM) pro vyšetření zločinů spáchaných v 

Syrské arabské republice od března 2012;  

s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí 

EU poskytnout 1,5 milionu EUR na 

finanční podporu tohoto mechanismu 

prostřednictvím nástroje přispívajícího ke 

stabilitě a míru;  zdůrazňuje však, že 

podpora bude zapotřebí i po 18měsíční 

době provádění programu;  zdůrazňuje, že 

je důležité, aby členské státy splnily své 

sliby, a očekává, že otázka financování 

IIIM bude vznesena a řešena na druhé 

bruselské konferenci o podpoře 

budoucnosti Sýrie a okolního regionu; 

dále vyzývá k podpoře organizací 

občanské společnosti a nevládních 

9. zdůrazňuje, že pokud jde o hrůzné 

zločiny spáchané v Sýrii teroristickými 

skupinami, včetně zločinů spáchaných 

proti náboženským, etnickým a dalším 

skupinám a menšinám, nemělo by dojít k 

toleranci ani beztrestnosti; zdůrazňuje, že o 

vhodných procesech a mechanismem, 

vedoucích ke spravedlnosti, usmíření, 

nalezeí pravdy a určení odpovědnost za 

závažné porušování mezinárodního práva 

a poskytnutí reparací a odškodnění 

obětem, musí rozhodnout syrský lid; 
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organizací, které shromažďují a pomáhají 

uchovávat důkazy o porušování lidských 

práv a humanitárního práva; dále vyzývá 

k podpoře organizací občanské 

společnosti a nevládních organizací, které 

shromažďují a pomáhají uchovávat 

důkazy o porušování lidských práv a 

humanitárního práva; 

 

Or. en 

 

 


