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Muudatusettepanek  1 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Süürias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. rõhutab, et konflikti on teravdanud 

relvakaubandus ja relvade tarnimine, sh 

ELi liikmesriikide poolt; on veendunud, et 

relvaeksport Saudi Araabiasse on 

vastuolus ELi õigusaktidega, võttes 

arvesse Saudi Araabia osalemist ränkades 

rahvusvahelise humanitaarõiguse 

rikkumistes, mida on tuvastanud ÜRO 

pädevad asutused; kordab oma 

26. veebruari 2016. aasta üleskutset, mis 

käsitleb tungivat vajadust kehtestada 

Saudi Araabia suhtes relvaembargo; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Süürias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

5. peab äärmiselt kahetsusväärseks 

Venemaa korduvaid vetosid ÜRO 

Julgeolekunõukogus ning tõsiasja, et ei 

jõutud kokkuleppele OPCW ja ÜRO ühise 

uurimismehhanismi (JIM) volituste 

pikendamises enne selle kehtivusaja 

lõppemist 17. novembril 2017; on 

seisukohal, et selline suhtumine ÜRO 

Julgeolekunõukogu alalise liikme puhul, 

kellel on eriline vastutus rahvusvahelise 

rahu ja julgeoleku säilitamise eest, on 

häbiväärne; rõhutab, et kogu maailma 

silmis on rahvusvaheliste uurimiste 

takistamine pigem märk süüst kui 

millestki muust; 

5. kutsub kõiki ÜRO liikmesriike üles 

oma mõjujõudu kasutama, et tagada 

vaenutegevuse lõpetamine ja võetud 

kohustuste täitmine ning toetada 

jõupingutusi kindla ja kestva relvarahu 

tingimuste loomiseks; rõhutab, et neilt 

liikmesriikidelt on vaja asjakohaseid 

tagatisi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Süürias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. rõhutab, et humanitaarolukorra 

halvenemine jätkub, kui Süüria 

konfliktile resolutsiooni 2254 (2015) 

kohast lahendust ei leita; lükkab 

ühemõtteliselt tagasi arvamuse, nagu 

oleks sõjategevuse abil võimalik Süüria 

konfliktile pikaajaline lahendus leida; 

rõhutab, et sõja lõpetamiseks ja 

konfliktidele poliitilise lahenduse 

leidmiseks on vaja dialoogi Süüria 

ühiskonna kõigi osadega, kedagi kõrvale 

jätmata; tuletab ELi institutsioonidele 

meelde, et kui nad tahavad konfliktis 

vahendajaks olla, ei saa nad keelduda 

ühegi konfliktiosalisega dialoogi 

pidamast; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Süürias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

6. on jätkuvalt tõsiselt mures 

teravneva olukorra pärast Afrinis, 

sealhulgas võimaliku vastasseisu pärast 

Türgi vägede ning Assadi või Vene vägede 

vahel ning kasvavate pingete pärast 

Ameerika Ühendriikidega; palub Türgi 

valitsusel oma väed välja viia ja etendada 

Süüria konfliktis konstruktiivset rolli, mis 

on ka Türgi riigi enda huvides; jagab 

asepresidendi ja kõrge esindaja seisukohta, 

et Süürias uute rinnete avamine ei ole 

Türgi julgeoleku huvides, ja hoiatab 

humanitaarkriisi edasise süvenemise eest 

riigis; nõuab, et peetaks täielikult kinni 

rahvusvahelisest humanitaarõigusest, 

sealhulgas tsiviilisikute kaitsest, ning 

nõuab relvarahu kogu Süürias, seega ka 

Afrinis; 

6. väljendab sügavat muret Türgi 

sekkumise pärast Süüria aladel, mida 

kontrollivad kurdi relvajõud; on jätkuvalt 

tõsiselt mures teravneva olukorra pärast 

Afrinis, sealhulgas võimaliku vastasseisu 

pärast Türgi vägede ning Assadi või Vene 

vägede vahel ning kasvavate pingete pärast 

Ameerika Ühendriikidega; palub Türgi 

valitsusel oma väed välja viia ja etendada 

Süüria konfliktis konstruktiivset rolli, mis 

on ka Türgi riigi enda huvides; jagab 

asepresidendi ja kõrge esindaja seisukohta, 

et Süürias uute rinnete avamine ei ole 

Türgi julgeoleku huvides, ja hoiatab 

humanitaarkriisi edasise süvenemise eest 

riigis; nõuab, et peetaks täielikult kinni 

rahvusvahelisest humanitaarõigusest, 

sealhulgas tsiviilisikute kaitsest, ning 

nõuab relvarahu kogu Süürias, seega ka 

Afrinis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Süürias 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

9. rõhutab, et Süürias toime pandud 

kohutavate kuritegude, sealhulgas usuliste, 

etniliste ja muude rühmade ning vähemuste 

vastaste kuritegude puhul ei tohi lubada 

karistamatust ega sallivust; kordab oma 

nõudmist kuritegude sooritamise eest 

vastutavate isikute sõltumatuks, 

erapooletuks, põhjalikuks ja 

usaldusväärseks uurimiseks ja vastutusele 

võtmiseks ning toetab Süüria Araabia 

Vabariigis alates märtsist 2012 toime 

pandud rahvusvahelisi kuritegusid uuriva 

rahvusvahelise, erapooletu ja sõltumatu 

mehhanismi (IIIM) tööd; võtab 

rahuloluga teadmiseks ELi otsuse anda 

IIIM-ile stabiilsuse ja rahu edendamise 

rahastamisvahendi (IcSP) kaudu 1,5 

miljonit eurot rahalist toetust; rõhutab 

siiski, et toetus on vajalik ka pärast 18 

kuud kestva programmi lõppemist; 

rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid 

täidaksid oma kohustusi, ja loodab, et 

IIIMi rahastamise küsimus tõstatatakse ja 

lahendatakse Süüria ja piirkonna tuleviku 

toetamist käsitleval teisel Brüsseli 

konverentsil; nõuab samuti toetust 

9. rõhutab, et Süürias terroristlike 

rühmituste poolt toime pandud kohutavate 

kuritegude, sealhulgas usuliste, etniliste ja 

muude rühmade ning vähemuste vastaste 

kuritegude puhul ei tohi lubada 

karistamatust ega sallivust; rõhutab, et 

Süüria rahvas peaks kindlaks määrama 

asjakohase protsessi ja mehhanismid, et 

saavutada õiglus, leppimine ja tõde ning 

vastutuselevõtmine rahvusvahelise õiguse 

jõhkrate rikkumiste ja kuritarvituste eest, 

samuti tuleks kindlaks määrata hüvitised 

ja tõhusad õiguskaitsevahendid ohvrite 

jaoks; 
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kodanikuühiskonna organisatsioonidele 

ja valitsusvälistele organisatsioonidele, 

kes koguvad ja aitavad säilitada tõendeid 

inimõiguste ja rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumiste kohta; 

Or. en 

 

 


