
 

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

 PE616.087v01-00 } 

 PE616.089v01-00 } 

 PE616.090v01-00 } 

 PE616.092v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

13.3.2018  B8-0139/2018 }  

 B8-0142/2018 }  

 B8-0143/2018 }  

 B8-0144/2018 }  

 B8-0146/2018 } RC1/Am. 1 

Poprawka  1 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Syrii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. podkreśla, że do zaostrzenia 

konfliktu doprowadził handel bronią i 

dostawy broni, w tym przez państwa 

członkowskie UE; uważa, że eksport broni 

do Arabii Saudyjskiej jest niezgodny z 

ustawodawstwem UE, zważywszy, że 

państwo to jest zamieszane w poważne 

naruszenia prawa humanitarnego, co 

zostało stwierdzone przez właściwe organy 

ONZ; ponawia swój apel z dnia 26 lutego 

2016 r. dotyczący pilnego nałożenia na 

Arabię Saudyjską embarga na broń; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Syrii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. wyraża głębokie ubolewanie z 

powodu wielokrotnego zgłaszania przez 

Rosję weta w Radzie Bezpieczeństwa oraz 

braku porozumienia w sprawie 

odnowienia mandatu wspólnego 

mechanizmu śledczego OPCW-ONZ przed 

upływem okresu jego obowiązywania, tj. 

dniem 17 listopada 2017 r.; uważa, że taka 

postawa stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa, który ponosi szczególną 

odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i 

bezpieczeństwa międzynarodowego, jest 

karygodna; podkreśla, że w oczach całego 

świata utrudnianie dochodzeń w 

sprawach międzynarodowych jest przede 

wszystkim oznaką winy; 

5. wzywa wszystkie państwa 

członkowskie ONZ do wykorzystania 

wpływu, jaki mają na strony konfliktu, 

aby doprowadzić do zaprzestania działań 

wojennych i wypełnienia istniejących 

zobowiązań, a także aby wesprzeć wysiłki 

służące stworzeniu warunków do trwałego 

zawieszenia broni; podkreśla potrzebę 

udzielenia przez te państwa członkowskie 

odpowiednich gwarancji; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Syrii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. podkreśla, że sytuacja 

humanitarna będzie się w dalszym ciągu 

pogarszać, jeżeli nie dojdzie do 

politycznego rozwiązania konfliktu w 

Syrii, zgodnie z rezolucją nr 2254(2015); 

odrzuca całkowicie pogląd, że 

długoterminowe rozwiązanie konfliktu w 

Syrii można znaleźć w oparciu o działania 

zbrojne; podkreśla, że w celu zakończenia 

wojny i znalezienia politycznego 

rozwiązania konfliktu konieczny jest 

dialog ze wszystkimi grupami syryjskiego 

społeczeństwa, niewykluczający żadnej z 

nich; przypomina instytucjom UE, że 

odmowa dialogu z którąkolwiek ze stron 

konfliktu jest nie do pogodzenia z ambicją 

przyjęcia roli mediatora w konflikcie; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Syrii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. w dalszym ciągu jest poważnie 

zaniepokojony sytuacją w Afrinie, w tym 

ryzykiem konfrontacji między tureckimi 

siłami zbrojnymi a siłami al-Asada lub 

siłami rosyjskimi, a także eskalacją napięć 

ze Stanami Zjednoczonymi; wzywa rząd 

Turcji do wycofania swoich wojsk i 

odegrania konstruktywnej roli w syryjskim 

konflikcie, co również leży w interesie 

Turcji; podziela stanowisko 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel, że otwarcie nowych 

frontów walk w Syrii nie leży w interesie 

bezpieczeństwa Turcji i ostrzega przed 

dalszym pogarszaniem się kryzysu 

humanitarnego w Syrii; domaga się 

pełnego poszanowania prawa 

humanitarnego, w tym ochrony ludności 

cywilnej, i wzywa do zawieszenia broni na 

całym terytorium Syrii, w tym w Afrinie; 

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 

interwencją Turcji na obszarach Syrii 

kontrolowanych przez siły kurdyjskie; w 

dalszym ciągu jest poważnie 

zaniepokojony sytuacją w Afrinie, w tym 

ryzykiem konfrontacji między tureckimi 

siłami zbrojnymi a siłami al-Asada lub 

siłami rosyjskimi, a także eskalacją napięć 

ze Stanami Zjednoczonymi; wzywa rząd 

Turcji do wycofania swoich wojsk i 

odegrania konstruktywnej roli w syryjskim 

konflikcie, co również leży w interesie 

Turcji; podziela stanowisko 

wiceprzewodniczącej / wysokiej 

przedstawiciel, że otwarcie nowych 

frontów walk w Syrii nie leży w interesie 

bezpieczeństwa Turcji i ostrzega przed 

dalszym pogarszaniem się kryzysu 

humanitarnego w Syrii; domaga się 

pełnego poszanowania prawa 

humanitarnego, w tym ochrony ludności 

cywilnej, i wzywa do zawieszenia broni na 

całym terytorium Syrii, w tym w Afrinie; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Syrii 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że nie można tolerować 

okrutnych zbrodni popełnionych w Syrii i 

że winni tych zbrodni, w tym zbrodni 

popełnionych przeciwko mniejszościom 

religijnym, etnicznym oraz innym grupom 

i mniejszościom, muszą zostać ukarani; 

ponawia swój apel, aby przeprowadzić 

niezależne, bezstronne, dogłębne i 

wiarygodne dochodzenia i ścigać osoby 

odpowiedzialne za popełnienie tych 

zbrodni, a także popiera prace 

międzynarodowego, bezstronnego i 

niezależnego mechanizmu w sprawie 

zbrodni międzynarodowych popełnionych 

w Syryjskiej Republice Arabskiej od 

marca 2012 r.; z zadowoleniem przyjmuje 

decyzję UE o udzieleniu temu 

mechanizmowi wsparcia finansowego w 

wysokości 1,5 mln EUR za pośrednictwem 

unijnego Instrumentu na rzecz 

Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju; 

podkreśla jednak, że również po upływie 

18-miesięcznego okresu trwania 

programu konieczne będzie wsparcie; 

podkreśla, że ważne jest, aby państwa 

członkowskie wywiązywały się z podjętych 

9. podkreśla, że nie można tolerować 

okrutnych zbrodni popełnionych w Syrii 

przez ugrupowania terrorystyczne i że 

winni tych zbrodni, w tym zbrodni 

popełnionych przeciwko mniejszościom 

religijnym, etnicznym oraz innym grupom 

i mniejszościom, muszą zostać ukarani; 

podkreśla, że naród syryjski powinien 

określić właściwą drogę i mechanizmy, za 

pomocą których należy zapewnić 

sprawiedliwość, pojednanie, ujawnienie 

prawdy i poniesienie odpowiedzialności za 

rażące łamanie i naruszanie prawa 

międzynarodowego, a także zapewnić 

ofiarom zadośćuczynienie i skuteczne 

środki odwoławcze; 
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zobowiązań i oczekuje, że kwestia 

finansowania tego mechanizmu zostanie 

poruszona i rozwiązana na drugiej 

brukselskiej konferencji w sprawie 

wspierania przyszłości Syrii i regionu; 

wzywa ponadto do wspierania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

organizacji pozarządowych, które 

gromadzą i pomagają zachować dowody 

łamania praw człowieka i naruszania 

prawa humanitarnego; 

Or. en 

 

 


