
 

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

 PE616.087v01-00 }  

 PE616.089v01-00 }  

 PE616.090v01-00 }  

 PE616.092v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

13.3.2018  B8-0139/2018 }  

 B8-0142/2018 }  

 B8-0143/2018 }  

 B8-0144/2018 }  

 B8-0146/2018 } RC1/Groz. 1 

Grozījums Nr.  1 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Sīrijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a uzsver, ka ieroču tirdzniecība un 

ieroču piegāde, tostarp no ES 

dalībvalstīm, ir saasinājusi konfliktu; 

uzskata, ka ieroču eksports uz Saūda 

Arābiju neatbilst ES tiesību aktiem, ņemot 

vērā to, ka saskaņā ar kompetento ANO 

struktūru konstatējumiem šī valsts ir 

bijusi iesaistīta nopietnos humanitāro 

tiesību pārkāpumos; atkārto 2016. gada 

26. februārī pausto aicinājumu attiecībā 

uz to, ka steidzami nepieciešams noteikt 

ieroču embargo Saūda Arābijai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Sīrijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pauž dziļu nožēlu par 

atkārtotajiem Krievijas veto ANO 

Drošības padomē un to, ka nebija 

iespējams vienoties par OPCW un ANO 

kopīgā izmeklēšanas mehānisma pilnvaru 

atjaunošanu pirms to beigšanās 2017. 

gada 17. novembrī; šādu Drošības 

padomes pastāvīgās dalībvalsts attieksmi 

uzskata par apkaunojošu, jo tai vajadzētu 

būt īpašai atbildībai par starptautiskā 

miera un drošības uzturēšanu; uzsver, ka 

sabiedrības ieskatā starptautiskas 

izmeklēšanas kavēšana nav nekas cits kā 

vien vainas apliecinājums; 

5. aicina visas ANO dalībvalstis 

izmantot savu ietekmi uz konflikta pusēm, 

lai nodrošinātu karadarbības izbeigšanas 

īstenošanu un izpildītu spēkā esošās 

saistības, kā arī atbalstīt centienus 

priekšnosacījumu radīšanai, lai panāktu 

noturīgu un ilgstošu ugunspārtraukšanu; 

uzsver, ka no šīm dalībvalstīm ir 

vajadzīgas attiecīgas garantijas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Sīrijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzsver, ka humanitārā situācija 

turpinās pasliktināties, ja netiks rasts 

politisks risinājums Sīrijas konfliktam 

saskaņā ar Rezolūciju Nr. 2254 (2015); 

bez ierunām noraida domu, ka Sīrijas 

konflikta ilgtermiņa risinājumu varētu 

panākt ar militārām darbībām; uzsver, ka 

kara izbeigšanai un konflikta politiska 

risinājuma atrašanai nepieciešams 

dialogs ar visiem Sīrijas sabiedrības 

pārstāvjiem bez izņēmumiem; atgādina 

ES iestādēm, ka dialoga atteikšana kaut 

vai vienai no konfliktā iesaistītajām 

pusēm ir nesaderīga ar vēlmi īstenot 

starpniecību konfliktā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Sīrijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. turpina paust nopietnas bažas par 

stāvokļa eskalāciju Afrinā, tostarp 

iespējamo konfrontāciju starp Turcijas 

spēkiem un H. Asada un Krievijas 

spēkiem, kā arī pieaugošo saspīlējumu 

attiecībās ar Amerikas Savienotajām 

Valstīm; prasa, lai Turcijas valdība izvestu 

savus karaspēku un uzņemtos konstruktīvu 

lomu Sīrijas konfliktā, kas ir arī Turcijas 

valsts interesēs; atbalsta priekšsēdētāja 

vietnieces / augstās pārstāves viedokli, ka 

jaunas frontes līnijas Sīrijā nav Turcijas 

drošības interesēs un brīdina no valsts 

humanitārās krīzes pasliktināšanās; prasa 

pilnībā ievērot starptautiskās humanitārās 

tiesības, tostarp civiliedzīvotāju 

aizsardzību, un aicina pārtraukt uguni visā 

Sīrijā, tostarp Afrinā; 

6. pauž nopietnas bažas par Turcijas 

intervenci Sīrijas teritorijās, kuras 

kontrolē kurdu spēki; turpina paust 

nopietnas bažas par stāvokļa eskalāciju 

Afrinā, tostarp iespējamo konfrontāciju 

starp Turcijas spēkiem un H. Asada un 

Krievijas spēkiem, kā arī pieaugošo 

saspīlējumu attiecībās ar Amerikas 

Savienotajām Valstīm; prasa, lai Turcijas 

valdība izvestu savus karaspēku un 

uzņemtos konstruktīvu lomu Sīrijas 

konfliktā, kas ir arī Turcijas valsts 

interesēs; atbalsta priekšsēdētāja 

vietnieces / augstās pārstāves viedokli, ka 

jaunas frontes līnijas Sīrijā nav Turcijas 

drošības interesēs un brīdina no valsts 

humanitārās krīzes pasliktināšanās; prasa 

pilnībā ievērot starptautiskās humanitārās 

tiesības, tostarp civiliedzīvotāju 

aizsardzību, un aicina pārtraukt uguni visā 

Sīrijā, tostarp Afrinā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Sīrijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka nedrīkst pieļaut nekādu 

iecietību vai nesodāmību par šausmīgajiem 

noziegumiem, kas pastrādāti Sīrijā, tostarp 

tiem, kas vērsti pret reliģiskajām, 

etniskajām un citām grupām un 

minoritātēm; atkārto aicinājumu veikt 

neatkarīgu, objektīvu, rūpīgu un ticamu 

izmeklēšanu un saukt pie atbildības 

vainīgos, kā arī atbalsta darbu, ko kopš 

2012. gada marta veic Starptautiskais, 

objektīvais un neatkarīgais mehānisms 

(IIIM) saistībā ar starptautiskajiem 

noziegumiem, kas ir izdarīti Sīrijas Arābu 

Republikā; ar gandarījumu atzīmē ES 

lēmumu sniegt EUR 1,5 miljonu finanšu 

atbalstu šim mehānismam, izmantojot 

Stabilitātes un miera veicināšanas 

instrumentu (IcSP); tomēr uzsver, ka 

atbalsts būs vajadzīgs arī pēc tam, kad 

beigsies 18 mēnešu darbības programma; 

uzsver, cik svarīgi dalībvalstīm ir pildīt 

savas saistības un sagaida, ka otrajā 

Briseles konferencē par atbalstu Sīrijas 

un reģiona nākotnei IIIM finansējums 

tiks palielināts un šis jautājums nokārtots; 

turklāt prasa atbalstīt pilsoniskās 

9. uzsver, ka nedrīkst pieļaut nekādu 

iecietību vai nesodāmību par šausmīgajiem 

noziegumiem, kurus Sīrijā ir 

pastrādājušas teroristu grupas, tostarp 

tiem, kas vērsti pret reliģiskajām, 

etniskajām un citām grupām un 

minoritātēm; uzsver, ka Sīrijas tautai būtu 

jānosaka pareizais process un mehānismi, 

kā panākt taisnīgumu, izlīgumu, uzzināt 

patiesību un saukt pie atbildības par 

smagiem starptautisko tiesību 

pārkāpumiem un kā panākt reparācijas un 

efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus 

cietušajiem; 
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sabiedrības organizācijas un NVO, kas 

vāc un palīdz saglabāt pierādījumus par 

cilvēktiesību un humanitāro tiesību 

pārkāpumiem; 

Or. en 

 

 


