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Ændringsforslag  1 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen i det nordlige Irak/Mosul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. er bekymret over de nylige spændinger 

mellem regionale aktørere; opfordrer til at 

respektere Iraks territoriale integritet og 

suverænitet fuldt ud og til at afstå fra 

gennemføre militære aktioner i Irak uden 

den irakiske regerings samtykke; 

understreger betydningen af at fremme 

dialogen mellem Irak og landene i regionen 

med henblik på at opbygge et mere sikkert 

Mellemøsten; 

 

3. er bekymret over de nylige spændinger 

mellem regionale aktørere; opfordrer til at 

respektere Iraks territoriale integritet og 

suverænitet fuldt ud og til at afstå fra at 

gennemføre militære aktioner i Irak uden 

den irakiske regerings samtykke; 

understreger betydningen af at fremme 

dialogen mellem Irak og landene i regionen 

med henblik på at opbygge et mere sikkert 

Mellemøsten; opfordrer indtrængende 

Tyrkiet til at trække sine tropper tilbage 

fra irakisk territorium; 

Or. en 



 

AM\1108140DA.doc PE593.585v01-00 } 

 PE593.586v01-00 } 

 PE593.587v01-00 } 

 PE593.590v01-00 } 

 PE593.591v01-00 } 

 PE593.592v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.10.2016  B8-1159/2016 }  

 B8-1160/2016 }  

 B8-1161/2016 }  

 B8-1164/2016 }  

 B8-1165/2016 }  

 B8-1166/2016 } RC1/Am. 2 

Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situation in Northern Iraq/Mosul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. tilskynder EU's medlemsstater til i 

samarbejde med den irakiske regering at 

tilføje lokale sikkerhedsstyrker til listen 

over styrker, der er berettiget til at 

modtage bistand; mener, at de lokale 

sikkerhedsstyrker bør omfatte lokale 

styrker, der er forpligtede til at beskytte 

stærkt udsatte etniske og religiøse 

mindretalsgrupper på Ninive-sletten, Tal 

Afar og Sinjar samt andetsteds mod 

jihadisme- og salafismetruslen; 

17. understreger, at den bedste måde, 

hvorpå det irakiske folks kamp mod den 

væbnede gruppe ISIS kan støttes, er at 

standse finansieringen af militserne og i 

særdeleshed ophøre med at købe olie, som 

produceres i oliefelter, der er under ISIS' 

kontrol, og som transporteres med 

lastbiler gennem Tyrkiet; understreger, at 

konflikten er blevet forværret gennem 

våbenhandel og -leverancer; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen i det nordlige Irak/Mosul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. noterer sig FN's humanitære 

koordinators advarsel om, at der mangler 

tilstrækkelig finansiering i lyset af en 

eventuel humanitær nødsituation i et hidtil 

uhørt omfang som følge af Mosul-

offensiven; bifalder EU's engagement i 

Irak, navnlig dets seneste humanitære 

indsats og fjernelsen af improviserede 

eksplosive anordninger, som er afgørende 

for, at flygtninge og internt fordrevne 

personer kan få mulighed for hurtigt at 

vende tilbage; opfordrer ikke desto mindre 

indtrængende EU og dets medlemsstater til 

at optrappe bestræbelserne på stabilisering 

af de befriede områder; 

9. noterer sig FN's humanitære 

koordinators advarsel om, at der mangler 

tilstrækkelig finansiering i lyset af en 

eventuel humanitær nødsituation i et hidtil 

uhørt omfang som følge af Mosul-

offensiven; bifalder EU's engagement i 

Irak, navnlig dets seneste humanitære 

indsats og fjernelsen af improviserede 

eksplosive anordninger, som er afgørende 

for, at flygtninge og internt fordrevne 

personer kan få mulighed for hurtigt at 

vende tilbage; opfordrer EU til at sørge for 

mere støtte til det øgede antal flygtninge; 

opfordrer indtrængende til, at der også 

ydes bistand til flygtningene i den 

kurdiske del af Irak; tilskynder 

Kommissionen til at stille flere finansielle 

og menneskelige ressourcer til rådighed 

for at hjælpe flygtningene, men opfordrer 
indtrængende EU og dets medlemsstater til 

at optrappe bestræbelserne på stabilisering 

af de befriede områder;  

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen i det nordlige Irak/Mosul 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at ISIS/Daesh har 

indført et meget strengt styre i Mosul; der 

henviser til, at indbyggere, som det er 

lykkedes at flygte, for nylig har 

rapporteret, at folk sulter og er desperate 

efter at blive befriet; 

B. der henviser til, at ISIS/Daesh har 

indført et meget strengt styre i Mosul; der 

henviser til, at indbyggere, som det er 

lykkedes at flygte, for nylig har 

rapporteret, at folk sulter og er desperate 

efter at blive befriet; der henviser til den 

kritiske situation og til, at en større 

humanitær krise er på vej i Irak som følge 

af kampene og som en direkte konsekvens 

af en intervention, som har stået på siden 

2003 på grund af USA's ulovlige invasion 

af Irak, og som med vestlig støtte til en 

sekterisk regering har forvoldt 

ødelæggelse af den irakiske stat, medført 

en stigning i antallet af angreb mod 

religiøse mindretal og til en yderligere 

destabilisering af regionen; 

Or. en 

 

 


