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Изменение  1 

Хавиер Кусо Пермуй, Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

относно положението Северен Ирак/Мосул 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. изразява загриженост относно 

неотдавнашното напрежение между 

регионални участници; призовава към 

пълно зачитане на териториалната 

цялост и суверинитет на Ирак, както и 

към това, в Ирак да не се предприемат 

военни действия без съгласието на 

иракското правителство; подчертава 

значението на засилване на диалога 

между Ирак и страните в региона с цел 

изграждането на по-сигурен Близък 

изток; 

 

3. изразява загриженост относно 

неотдавнашното напрежение между 

регионални участници; призовава към 

пълно зачитане на териториалната 

цялост и суверинитет на Ирак, както и 

към това, в Ирак да не се предприемат 

военни действия без съгласието на 

иракското правителство; подчертава 

значението на засилване на диалога 

между Ирак и страните в региона с цел 

изграждането на по-сигурен Близък 

изток; призовава Турция да изтегли 

войските си от иракска територия; 

Or. en 
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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй, Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

относно положението Северен Ирак/Мосул 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

17. насърчава държавите — членки на 

ЕС, в сътрудничество с иракското 

правителство, да добавят местните 

сили за сигурност към списъка на 

сили, имащи право да получават 

помощ; счита, че местните сили за 

сигурност следва да включват местни 

сили, които са ангажирани със 

защитата на силно уязвимите 

етнически и религиозни 

малцинствени общности в равнината 

Ниневия, Тал Афар, Синджар и на 

други места, от заплахата на 

джихадизма-салафизма; 

17. подчертава, че най-добрият начин 

за подпомагане на борбата на народа 

на Ирак срещу въоръжена групировка 

ИДИЛ е да се сложи край на 

финансирането на всички милиции и, 

по-специално, да се преустанови 

купуването на нефт, добит от 

нефтени находища под контрола на 

ИДИЛ и транспортиран с камиони 

през Турция; подчертава факта, че 

конфликтът е бил изострен от 

търговията с оръжие и доставките 

на оръжие; 

Or. en 
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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй, Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

относно положението Северен Ирак/Мосул 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

9. отбелязва предупредителния сигнал, 

подаден от на координатора на ООН за 

хуманитарната помощ, по повод на 

липсата на адекватно финансиране във 

връзка с евентуална извънредна 

хуманитарна ситуация в безпрецедентни 

мащаби, произтичаща от офанзивата в 

Мосул; приветства ангажимента на ЕС в 

Ирак, по-специално усилията му в 

миналото за предоставяне на 

хуманитарна помощ и премахване на 

импровизирани взривни устройства 

(ИВУ), който ще бъде от основно 

значение, за да се даде възможност за 

бързо завръщане на бежанците и 

вътрешно разселените лица; въпреки 

това настоятелно призовава ЕС и 

неговите държави членки да засилят 

усилията си за стабилизиране на 

освободените зони; 

9. отбелязва предупредителния сигнал, 

подаден от на координатора на ООН за 

хуманитарната помощ, по повод на 

липсата на адекватно финансиране във 

връзка с евентуална извънредна 

хуманитарна ситуация в безпрецедентни 

мащаби, произтичаща от офанзивата в 

Мосул; приветства ангажимента на ЕС в 

Ирак, по-специално усилията му в 

миналото за предоставяне на 

хуманитарна помощ и премахване на 

импровизирани взривни устройства 

(ИВУ), който ще бъде от основно 

значение, за да се даде възможност за 

бързо завръщане на бежанците и 

вътрешно разселените лица; призовава 

ЕС да осигури по-значима подкрепа за 

нарасналия брой бежанци; призовава 

за предоставяне на помощ на 

бежанците в кюрдската част на 

Ирак; насърчава Комисията да 

предостави повече финансови и 

човешки ресурси в помощ на 

бежанците, но призовава настоятелно 
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ЕС и неговите държави членки да 

засилят усилията си за стабилизиране на 

освободените зони; 

Or. en 
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Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй, Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD 

относно положението Северен Ирак/Мосул 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че ИДИЛ/Даиш 

наложи изключително строг режим в 

Мосул; като има предвид, че по 

сведения на успели наскоро да избягат 

граждани хората гладуват и очакват 

отчаяно да бъдат освободени; 

Б. като има предвид, че ИДИЛ/Даиш 

наложи изключително строг режим в 

Мосул; като има предвид, че по 

сведения на успели наскоро да избягат 

граждани хората гладуват и очакват 

отчаяно да бъдат освободени; като има 

предвид, че критичната ситуация и 

сериозна хуманитарна криза в Ирак са 

в ход в резултат на боевете, и като 

пряко следствие на намесата, която 

продължава от 2003 г. след 

незаконното нашествие на САЩ в 

Ирак, което, с подкрепа от Запада за 

сектантско правителство, причини 

разрушаването на иракската 

държава, зачестяването на нападения 

срещу религиозни малцинства и 

допълнителното дестабилизиране на 

региона; 

Or. en 

 

 


