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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

EPP, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

om massegrave i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. understreger, at den bedste måde, 

hvorpå det irakiske folks kamp mod den 

væbnede gruppe ISIS/Daesh kan støttes, 

er ved at standse finansieringen og 

træningen af militserne, og i særdeleshed 

holde op med at købe olie fra oliefelter, 

der er under ISIS/Daeshs kontrol, og som 

transporteres med lastbiler gennem 

Tyrkiet; understreger, at konflikten er 

blevet forværret af våbenhandelen og 

leverancerne af våben, som nogle EU-

medlemsstater er direkte eller indirekte 

involveret i; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om massegrave i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  10a. fordømmer på det kraftigste den 

rolle, som de forskellige vestlige 

interventioner i de senere år har spillet 

med hensyn til at skabe radikalisering, 

navnlig i Mellemøsten; understreger, at 

sådanne politikker fremmer terrorisme i 

stedet for at bekæmpe den, og at de derfor 

bør opgives; understreger det ansvar, som 

de involverede lande bærer for 

konflikterne i Mellemøsten, og opfordrer 

dem navnlig til at lindre lidelserne hos 

dem, der er ramt af volden, og til at give 

asyl til flygtninge og særligt fremme 

denne proces gennem udvikling af 

genbosættelsesprogrammer; fordømmer 

enhver aftale om at sende folk tilbage til 

Irak på nuværende tidspunkt; 

Or. en 
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