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Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. ανησυχεί για τις πρόσφατες εντάσεις 

μεταξύ περιφερειακών παραγόντων· ζητεί 

τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής 

ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Ιράκ 

και να μην αναληφθεί στρατιωτική δράση 

στο Ιράκ χωρίς τη συγκατάθεση της 

ιρακινής κυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 

της προώθησης του διαλόγου μεταξύ του 

Ιράκ και των χωρών της περιοχής με 

σκοπό την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης 

Μέσης Ανατολής· 

 

3. ανησυχεί για τις πρόσφατες εντάσεις 

μεταξύ περιφερειακών παραγόντων· ζητεί 

τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής 

ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Ιράκ 

και να μην αναληφθεί στρατιωτική δράση 

στο Ιράκ χωρίς τη συγκατάθεση της 

ιρακινής κυβέρνησης· τονίζει τη σημασία 

της προώθησης του διαλόγου μεταξύ του 

Ιράκ και των χωρών της περιοχής με 

σκοπό την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης 

Μέσης Ανατολής· καλεί μετ’ επιτάσεως 

την Τουρκία να αποσύρει τα 

στρατεύματά της από τα εδάφη του Ιράκ· 
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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

προσθέσουν, σε συνεργασία με την 

ιρακινή κυβέρνηση, τα τοπικά σώματα 

ασφαλείας στον κατάλογο των δυνάμεων 

που δικαιούνται να λαμβάνουν βοήθεια· 

πιστεύει ότι τα τοπικά σώματα ασφαλείας 

πρέπει να περιλαμβάνουν τοπικές 

δυνάμεις που έχουν ταχθεί στην 

προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων 

εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτικών 

κοινοτήτων στην Πεδιάδα της Νινευή, 

στο Ταλ Αφάρ, το Σιντζάρ και αλλού από 

την απειλή του τζιχαντιστικού 

σαλαφισμού· 

17. τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να 

στηριχθεί ο αγώνας του ιρακινού λαού 

κατά της ένοπλης ομάδας ΙΚΙΛ είναι να 

τερματιστεί η χρηματοδότηση 

οποιωνδήποτε παραστρατιωτικών 

ομάδων και ιδίως να σταματήσει η αγορά 

πετρελαίου που παράγεται από 

πετρελαιοπηγές υπό τον έλεγχο του ΙΚΙΛ 
και μεταφέρεται με φορτηγά μέσω 

Τουρκίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

σύγκρουση έχει οξυνθεί από το εμπόριο 

όπλων και τον εφοδιασμό με όπλα· 
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. λαμβάνει υπό σημείωση τη δραματική 

έκκληση του συντονιστή ανθρωπιστικής 

βοήθειας του ΟΗΕ όσον αφορά την 

έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την 

αντιμετώπιση της ενδεχόμενης έκτακτης 

ανθρωπιστικής ανάγκης πρωτοφανούς 

κλίμακας, που θα προκύψει από την 

επίθεση στη  Μοσούλη· χαιρετίζει τη 

δέσμευση της ΕΕ στο Ιράκ, ιδίως τις 

προηγούμενες προσπάθειες ανθρωπιστικής 

βοήθειας και την απομάκρυνση των 

αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών 

(IED), που θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ταχεία επιστροφή των 

προσφύγων και των εσωτερικώς 

εκτοπισθέντων· παρ’ όλα αυτά, καλεί 

επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

εντείνουν τις προσπάθειες για τη 

σταθεροποίηση των απελευθερωμένων 

περιοχών· 

9. λαμβάνει υπό σημείωση τη δραματική 

έκκληση του συντονιστή ανθρωπιστικής 

βοήθειας του ΟΗΕ όσον αφορά την 

έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την 

αντιμετώπιση της ενδεχόμενης έκτακτης 

ανθρωπιστικής ανάγκης πρωτοφανούς 

κλίμακας, που θα προκύψει από την 

επίθεση στη  Μοσούλη· χαιρετίζει τη 

δέσμευση της ΕΕ στο Ιράκ, ιδίως τις 

προηγούμενες προσπάθειες ανθρωπιστικής 

βοήθειας και την απομάκρυνση των 

αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών 

(IED), που θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ταχεία επιστροφή των 

προσφύγων και των εσωτερικώς 

εκτοπισθέντων· καλεί την ΕΕ να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη στήριξη στις 

αυξανόμενες ροές προσφύγων· προτρέπει 

να παρασχεθεί βοήθεια και στους 

πρόσφυγες στο κουρδικό τμήμα του Ιράκ· 

ενθαρρύνει την Επιτροπή να διαθέσει 

περισσότερους οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για να βοηθηθούν οι 

πρόσφυγες, αλλά καλεί επειγόντως την ΕΕ 
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και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των 

απελευθερωμένων περιοχών·  
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Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ/Ντάες 

επέβαλε τυραννικό καθεστώς στη 

Μοσούλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κάτοικοι που μπόρεσαν να διαφύγουν 

πρόσφατα αναφέρουν ότι οι άνθρωποι εκεί 

λιμοκτονούν και προσδοκούν 

απεγνωσμένα την απελευθέρωση· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ/Ντάες 

επέβαλε τυραννικό καθεστώς στη 

Μοσούλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κάτοικοι που μπόρεσαν να διαφύγουν 

πρόσφατα αναφέρουν ότι οι άνθρωποι εκεί 

λιμοκτονούν και προσδοκούν 

απεγνωσμένα την απελευθέρωση· 

εκτιμώντας ότι επίκεινται μία κρίσιμη 

κατάσταση και μείζων ανθρωπιστική 

κρίση στο Ιράκ λόγω των συγκρούσεων 

και ως άμεση συνέπεια της επέμβασης 

που εξελίσσεται από το 2003, μετά την 

παράνομη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, η 

οποία, με τη δυτική υποστήριξη μίας 

κυβέρνησης όπου επικρατούσε 

συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα, 

προκάλεσε την καταστροφή του ιρακινού 

κράτους, την αύξηση των επιθέσεων εις 

βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων και 

την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της 

περιοχής· 
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