
 

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

 PE593.586v01-00 } 

 PE593.587v01-00 } 

 PE593.590v01-00 } 

 PE593.591v01-00 } 

 PE593.592v01-00 } RC1 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.10.2016  B8-1159/2016 }  

 B8-1160/2016 }  

 B8-1161/2016 }  

 B8-1164/2016 }  

 B8-1165/2016 }  

 B8-1166/2016 } RC1/Am. 1 

Módosítás  1 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az észak-iraki/moszuli helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. aggasztónak tartja a regionális szereplők 

közötti közelmúltbeli feszültségeket; 

felszólít Irak területi integritásának és 

szuverenitásának maradéktalan tiszteletben 

tartására, és arra, hogy az iraki kormány 

hozzájárulása nélkül ne kerüljön sor 

semmilyen katonai fellépésre Irakban; 

hangsúlyozza az Irak és a régió országai 

közötti párbeszéd előmozdításának 

fontosságát egy biztonságosabb Közel-

Kelet megteremtése érdekében; 

 

3. aggasztónak tartja a regionális szereplők 

közötti közelmúltbeli feszültségeket; 

felszólít Irak területi integritásának és 

szuverenitásának maradéktalan tiszteletben 

tartására, és arra, hogy az iraki kormány 

hozzájárulása nélkül ne kerüljön sor 

semmilyen katonai fellépésre Irakban; 

hangsúlyozza az Irak és a régió országai 

közötti párbeszéd előmozdításának 

fontosságát egy biztonságosabb Közel-

Kelet megteremtése érdekében; sürgeti 

Törökországot, hogy vonja ki csapatait 

Irak területéről; 

Or. en 
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Módosítás  2 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az észak-iraki/moszuli helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. bátorítja az uniós tagállamokat, hogy 

az iraki kormánnyal együttműködve a 

helyi biztonsági erőket vegyék fel a 

támogatásra jogosult csoportok 

jegyzékébe; úgy véli, hogy a helyi 

biztonsági erők közé kell tartozniuk 

azoknak a helyi erőknek, amelyek 

elkötelezettek a Ninivei-fennsík, Tal Afar 

és Szindzsár rendkívül kiszolgáltatott 

etnikai és vallási kisebbségi közösségeinek 

dzsihádista szalafizmussal szembeni 

védelme iránt; 

17. hangsúlyozza, hogy az iraki népnek az 

ISIL fegyveres csoportja elleni küzdelmét 

legjobban úgy lehet támogatni, ha 

leállítják valamennyi milícia 

finanszírozását, és különösen, ha a 

továbbiakban nem vásárolnak az ISIL 

által ellenőrzött olajmezőkről származó, 

Törökországon át tehergépjárműveken 

szállított olajból; hangsúlyozza, hogy a 

fegyverkereskedelem és a fegyverek 

szállítása is súlyosbította a konfliktust; 

Or. en 
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Módosítás  3 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az észak-iraki/moszuli helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. tudomásul veszi az ENSZ humanitárius 

koordinátorának a megfelelő finanszírozás 

hiányával kapcsolatos riasztását a moszuli 

offenzíva következtében kialakuló, minden 

korábbinál súlyosabb lehetséges 

humanitárius vészhelyzet küszöbén; 

üdvözli az Unió iraki szerepvállalását, 

nevezetesen a humanitárius 

segítségnyújtásra irányuló korábbi 

erőfeszítéseit, valamint a rögtönzött 

robbanószerkezetek eltávolítását, ami 

elengedhetetlen a menekültek és a belső 

menekültek gyors visszatérése 

szempontjából; mindazonáltal sürgősen 

felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy 

fokozzák a felszabadult területek 

stabilizálására irányuló erőfeszítéseiket; 

9. tudomásul veszi az ENSZ humanitárius 

koordinátorának a megfelelő finanszírozás 

hiányával kapcsolatos riasztását a moszuli 

offenzíva következtében kialakuló, minden 

korábbinál súlyosabb lehetséges 

humanitárius vészhelyzet küszöbén; 

üdvözli az Unió iraki szerepvállalását, 

nevezetesen a humanitárius 

segítségnyújtásra irányuló korábbi 

erőfeszítéseit, valamint a rögtönzött 

robbanószerkezetek eltávolítását, ami 

elengedhetetlen a menekültek és a belső 

menekültek gyors visszatérése 

szempontjából; felhívja az EU-t, hogy 

biztosítson nagyobb támogatást a 

megnövekedett számú menekült számára; 

sürgeti a segítségnyújtást azon 

menekültek számára is, akik Irak kurdok 

lakta részén élnek; arra ösztönzi a 

Bizottságot, hogy több pénzügyi és emberi 

erőforrást bocsásson rendelkezésre a 

menekültek támogatására, de sürgősen 

felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy 

fokozzák a felszabadult területek 
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stabilizálására irányuló erőfeszítéseiket;  

Or. en 
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Módosítás  4 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az észak-iraki/moszuli helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az ISIS/Dáis drákói rezsimet 

kényszerített Moszulra; mivel azok a 

lakosok, akiknek legutóbb sikerült 

elmenekülniük, arról számoltak be, hogy az 

emberek éheznek, és kétségbeesetten 

várják, hogy felszabadítsák őket; 

B. mivel az ISIS/Dáis drákói rezsimet 

kényszerített Moszulra; mivel azok a 

lakosok, akiknek legutóbb sikerült 

elmenekülniük, arról számoltak be, hogy az 

emberek éheznek, és kétségbeesetten 

várják, hogy felszabadítsák őket; 

figyelembe véve, hogy a kritikus helyzet és 

a súlyos humanitárius válság a harcok 

eredményeként és az USA 2003-as 

jogellenes iraki inváziója óta zajló 

beavatkozás közvetlen következményeként 

állt elő Irakban, amely a szektás 

kormányzatnak nyújtott nyugati 

támogatás mellett kiváltotta az iraki állam 

pusztulását, a vallási kisebbségek elleni 

támadások fokozódását és a régió további 

destabilizációját; 

Or. en 

 

 


