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Amendamentul  1 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din Siria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. subliniază faptul că acest conflict 

a fost exacerbat de comerțul cu arme și de 

furnizarea de armament, inclusiv de către 

statele membre; consideră că exporturile 

de arme către Arabia Saudită nu respectă 

legislația UE, având în vedere implicarea 

acestei țări în încălcări grave ale 

dreptului umanitar, confirmate de 

autoritățile competente ale ONU; își 

reiterează apelul din 26 februarie 2016 

privind necesitatea stringentă de a impune 

un embargo asupra armelor împotriva 

Arabiei Saudite; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din Siria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. regretă profund vetourile repetate 

ale Rusiei în cadrul Consiliului de 

Securitate, precum și faptul că nu s-a 

ajuns la un acord privind reînnoirea 

mandatului mecanismului de anchetă 

comun OIAC-ONU înainte de expirarea 

acestuia, la 17 noiembrie 2017; consideră 

că această atitudine a unui membru 

permanent al Consiliului de Securitate, cu 

o responsabilitate particulară în ceea ce 

privește menținerea păcii și securității 

internaționale, este rușinoasă; subliniază 

că, în ochii întregii lumi, obstrucționarea 

anchetelor internaționale este în primul 

rând un semn de vinovăție; 

5. solicită tuturor statelor membre ale 

ONU să își folosească influența pe care o 

au asupra părților pentru a asigura 

încetarea ostilităților și îndeplinirea 

angajamentelor luate, precum și să 

sprijine eforturile de a crea condiții 

pentru o încetare a focului solidă și de 

durată; subliniază că sunt necesare 

garanții relevante din partea statelor 

membre ale ONU; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din Siria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. subliniază că situația umanitară 

va continua să se deterioreze în absența 

unei soluții politice la conflictul din Siria, 

conform celor subliniate în Rezoluția 

2254 (2015); respinge categoric ideea că 

se poate găsi o soluție pe termen lung la 

conflictul din Siria prin acțiuni militare; 

subliniază că, pentru terminarea 

războiului și găsirea unei soluții politice 

la conflicte, este necesar un dialog cu 

toate elementele societății siriene, fără a 

exclude pe nimeni; reamintește 

instituțiilor UE că refuzarea dialogului cu 

oricare dintre părțile la un conflict este 

incompatibilă cu ambiția de a media 

conflictul; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din Siria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. continuă să fie deosebit de 

îngrijorat de agravarea situației din Afrin, 

inclusiv de posibila confruntare dintre 

forțele turce și cele ale lui Assad sau cele 

ruse, precum și de tensiunile crescânde cu 

Statele Unite; invită guvernul turc să își 

retragă trupele și să joace un rol constructiv 

în conflictul sirian, ceea ce este, de 

asemenea, în interesul național al Turciei; 

susține poziția VP/ÎR conform căreia 

deschiderea de noi fronturi în Siria nu este 

în interesul securității din Turcia și 

avertizează cu privire la agravarea crizei 

umanitare din țară; solicită respectarea 

deplină a dreptului umanitar, inclusiv 

protecția civililor, și solicită încetarea 

focului în întreaga Sirie, prin urmare și în 

Afrin; 

6. își exprimă profunda îngrijorare 

pentru intervenția Turciei în zonele din 

Siria controlate de forțele kurde; continuă 

să fie deosebit de îngrijorat de agravarea 

situației din Afrin, inclusiv de posibila 

confruntare dintre forțele turce și cele ale 

lui Assad sau cele ruse, precum și de 

tensiunile crescânde cu Statele Unite; 

invită guvernul turc să își retragă trupele și 

să joace un rol constructiv în conflictul 

sirian, ceea ce este, de asemenea, în 

interesul național al Turciei; susține poziția 

VP/ÎR conform căreia deschiderea de noi 

fronturi în Siria nu este în interesul 

securității din Turcia și avertizează cu 

privire la agravarea crizei umanitare din 

țară; solicită respectarea deplină a dreptului 

umanitar, inclusiv protecția civililor, și 

solicită încetarea focului în întreaga Sirie, 

prin urmare și în Afrin; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din Siria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că nu trebuie să existe 

toleranță sau impunitate pentru crimele 

oribile comise în Siria, inclusiv pentru cele 

comise împotriva minorităților religioase 

sau etnice și a altor grupuri și minorități; își 

reiterează apelul pentru o anchetare și o 

urmărire penală independentă, 

imparțială, detaliată și credibilă a celor 

responsabili și sprijină activitatea 

Mecanismului internațional, imparțial și 

independent (MIII) pentru crimele 

internaționale comise în Republica Arabă 

Siriană începând cu martie 2012; salută 

decizia UE de a oferi 1,5 milioane de euro 

ca sprijin financiar pentru acest 

mecanism, prin intermediul 

Instrumentului care contribuie la 

stabilitate și pace (IcSP); subliniază, cu 

toate acestea, că va fi nevoie de sprijin și 

după cele 18 luni de durată a 

programului; subliniază că este important 

ca statele membre să-și îndeplinească 

angajamentele și speră ca problema 

finanțării MIII să fie discutată și 

soluționată la a doua Conferinței de la 

Bruxelles privind sprijinirea viitorului 

9. subliniază că nu trebuie să existe 

toleranță sau impunitate pentru crimele 

oribile comise în Siria de către grupuri 

teroriste, inclusiv pentru cele comise 

împotriva minorităților religioase sau 

etnice și a altor grupuri și minorități; 

subliniază că poporul sirian ar trebui să 

stabilească procesele și mecanismele 

corespunzătoare pentru a obține dreptate, 

reconciliere, adevăr și răspundere pentru 

încălcări și abuzări grave ale dreptului 

internațional, precum și despăgubiri și căi 

de atac eficiente pentru victime; 
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Siriei și al regiunii; solicită, de asemenea, 

susținerea organizațiilor societății civile și 

a ONG-urilor care colectează și 

contribuie la conservarea dovezilor de 

încălcare a drepturilor omului și a 

dreptului umanitar; 

Or. en 

 

 


