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Pozměňovací návrh 11
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 20

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. uznává skutečnost, že Turecko má 
oprávněné bezpečnostní obavy, trvá však 
na tom, aby se řešily politickými a 
diplomatickými prostředky, a nikoli 
vojenskou akcí, v souladu s mezinárodními 
právními předpisy, včetně humanitárního 
práva;

20. zdůrazňuje,, že jakékoli 
bezpečnostní obavy zemí v tomto regionu 
by se měly řešit politickými a 
diplomatickými prostředky, nikoli 
vojenskou akcí, v souladu s mezinárodními 
právními předpisy, včetně humanitárního 
práva;
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Pozměňovací návrh 12
Özlem Demirel, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 7

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá v této souvislosti zřízení 
ústavního výboru a snahu zvláštního 
vyslance generálního tajemníka OSN pro 
Sýrii Geira O. Pedersena, což by mělo 
zabezpečit důvěryhodný, vyvážený a 
inkluzivní základ pro politický proces mezi 
Syřany, v němž nebude docházet k 
vnějšímu vměšování; vyzývá všechny 
příslušné aktéry ze severovýchodní Sýrie, 
aby se do tohoto procesu plně zapojili; 
připomíná, že žádné udržitelné vojenské 
řešení konfliktu neexistuje, a vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby v plném 
rozsahu dodržovaly rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN, které vyžadují okamžité 
ukončení nepřátelských akcí, ukončení 
obléhání, zpřístupnění celé země pro 
humanitární pomoc bez jakýchkoli 
omezení a ochranu humanitárních 
pracovníků všemi zúčastněnými stranami; 
vyzývá členské státy, aby opět požádaly 
Radu bezpečnosti OSN o přijetí rezoluce, 
která by Radě umožnila jednat cíleně a 
usilovat o to, aby byla v severovýchodní 
Sýrii v konečném důsledku zřízena 
bezpečnostní zóna zajištěná OSN ve 
prospěch místních obyvatel;

7. vítá v této souvislosti zřízení 
ústavního výboru a snahu zvláštního 
vyslance generálního tajemníka OSN pro 
Sýrii Geira O. Pedersena, což by mělo 
zabezpečit důvěryhodný, vyvážený a 
inkluzivní základ pro politický proces mezi 
Syřany, v němž nebude docházet k 
vnějšímu vměšování; vyzývá všechny 
příslušné aktéry ze severovýchodní Sýrie, 
aby se do tohoto procesu plně zapojili; 
připomíná, že žádné udržitelné vojenské 
řešení konfliktu neexistuje, a vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby v plném 
rozsahu dodržovaly rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN, které vyžadují okamžité 
ukončení nepřátelských akcí, ukončení 
obléhání, zpřístupnění celé země pro 
humanitární pomoc bez jakýchkoli 
omezení a ochranu humanitárních 
pracovníků všemi zúčastněnými stranami; 
vyzývá členské státy, aby opět požádaly 
Radu bezpečnosti OSN o přijetí rezoluce,
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Pozměňovací návrh 13
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 4

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni, aby jménem EU zaujala 
postoj vůči tureckým orgánům a aby 
položila základ pro silnou a komplexní 
reakci EU na tuto krizi; naléhavě ji vyzývá, 
aby zahájila dialog s tureckými orgány s 
cílem urychleně deeskalovat situaci a 
nalézt udržitelné řešení této krize; 
zdůrazňuje, že by EU měla zvážit všechny 
dostupné možnosti spolupráce se svými 
mezinárodními partnery v rámci OSN;

4. vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni, aby jménem EU zaujala 
postoj vůči tureckým orgánům a aby 
položila základ pro silnou a komplexní 
reakci EU na tuto krizi; naléhavě ji vyzývá, 
aby zahájila dialog se všemi dotčenými 
subjekty s cílem urychleně deeskalovat 
situaci a nalézt udržitelné řešení této krize; 
zdůrazňuje, že by EU měla zvážit všechny 
diplomatické a ekonomické možnosti 
spolupráce se svými mezinárodními 
partnery v rámci OSN;
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Pozměňovací návrh 14
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 5

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí dohodu mezi USA 
a Tureckem ze dne 17. října o dočasném 
příměří; vyjadřuje však znepokojení 
ohledně toho, že její ustanovení 
legitimizují tureckou okupaci „bezpečné 
zóny“ v severovýchodní Sýrii; dále 
vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně 
toho, že tato dohoda vyžaduje nejenom 
vysídlení místních skupin obyvatelstva, 
jako jsou Kurdové, Jezídové a Asyřané, a 
turkmenských, arménských, arabských a 
dalších menšin, ale také jejich přesun do 
oblastí s většinově arabským 
obyvatelstvem, čímž by vzniklo nové 
napětí a hrozby pro bezpečnost civilního 
obyvatelstva;

5. důrazně kritizuje dohodu 
o příměří, jíž bylo dosaženo mezi 
USA a Tureckem, v níž se 
navrhuje, aby se kurdský lid v Sýrii 
vzdal Turecku, a která uzákoňuje 
tureckou okupaci některých částí 
syrského území, což představuje 
porušení Charty Organizace 
spojených národů; dále vyjadřuje 
hluboké znepokojení ohledně toho, 
že tato dohoda vyžaduje nejenom 
vysídlení místních skupin 
obyvatelstva, jako jsou Kurdové, 
Jezídové a Asyřané, a 
turkmenských, arménských, 
arabských a dalších menšin, ale 
také jejich přesun do oblastí s 
většinově arabským obyvatelstvem, 
čímž by vzniklo nové napětí a 
hrozby pro bezpečnost civilního 
obyvatelstva;
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Pozměňovací návrh 15
Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 6

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na globálním politickém řešení 
syrského konfliktu na základě uznání 
jednoty, svrchovanosti a územní celistvosti 
syrského státu, s plným uznáním práv 
všech etnických a náboženských složek 
syrské společnosti, v rámci rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 2254 a Ženevského 
komuniké z roku 2012, které bylo 
vyjednáno syrskými stranami v rámci 
Ženevského procesu vedeného OSN a 
představuje základ pro skutečnou 
politickou transformaci;

6. připomíná právo syrského lidu na 
rozhodování o jeho budoucnosti bez 
zahraničního vměšování a trvá na 
globálním politickém řešení syrského 
konfliktu na základě uznání jednoty, 
svrchovanosti a územní celistvosti 
syrského státu, s plným uznáním práv 
všech etnických a náboženských složek 
syrské společnosti, v rámci rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 2254 a Ženevského 
komuniké z roku 2012, které bylo 
vyjednáno syrskými stranami v rámci 
Ženevského procesu vedeného OSN a 
představuje základ pro skutečnou 
politickou transformaci;
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Pozměňovací návrh 16
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Sira Rego, 
Marc Botenga
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. opětovně požaduje, aby byla 
ukončena vnější agrese proti Sýrii vedená 
za posledních osm let Spojenými státy a 
jejich spojenci; trvá na tom, aby byla 
respektována svrchovanost, nezávislost a 
územní celistvost Syrské arabské 
republiky v souladu s mezinárodním 
právem a zásadami Charty OSN;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
za skupinu GUE/NGL

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Turecká vojenská operace v severovýchodní Sýrii a její následky

Společný návrh usnesení
Bod 6

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. trvá na globálním politickém řešení 
syrského konfliktu na základě uznání 
jednoty, svrchovanosti a územní celistvosti 
syrského státu, s plným uznáním práv 
všech etnických a náboženských složek 
syrské společnosti, v rámci rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 2254 a Ženevského 
komuniké z roku 2012, které bylo 
vyjednáno syrskými stranami v rámci 
Ženevského procesu vedeného OSN a 
představuje základ pro skutečnou 
politickou transformaci;

6. trvá na globálním politickém řešení 
syrského konfliktu na základě uznání 
jednoty, svrchovanosti a územní celistvosti 
syrského státu, včetně uznání samosprávy 
severovýchodní Sýrie, jako příkladu 
pokroku a demokracie, s plným uznáním 
práv všech etnických a náboženských 
složek syrské společnosti, v rámci rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č. 2254 a 
Ženevského komuniké z roku 2012, které 
bylo vyjednáno syrskými stranami v rámci 
Ženevského procesu vedeného OSN a 
představuje základ pro skutečnou 
politickou transformaci;

Or. en


