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Módosítás  2 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az iraki tömegsírokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. hangsúlyozza, hogy az iraki népnek az 

ISIS/Dáis fegyveres csoportja elleni 

küzdelmét legjobban úgy lehet támogatni, 

ha leállítják a milíciák finanszírozását és 

kiképzését, és különösen, ha a 

továbbiakban nem vásárolnak az 

ISIS/Dáis által ellenőrzött olajmezőkről 

származó, Törökországon át 

tehergépjárműveken szállított olajból; 

hangsúlyozza, hogy a konfliktust 

súlyosbította a fegyverkereskedelem és 

fegyverszállítás, amelyben egyes uniós 

tagállamok közvetlenül vagy közvetetten 

részt vettek; 

Or. en 
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Módosítás  3 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

az iraki tömegsírokról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. határozottan elítéli azt a szerepet, 

amelyet az utóbbi években történt nyugati 

beavatkozások a radikalizálódásban 

játszottak, különösen a Közel-Keleten; 

hangsúlyozza, hogy az ilyen politikák 

elősegítik, nem pedig leküzdik a 

terrorizmust, ezért ezeket be kell 

szüntetni; hangsúlyozza a részt vevő 

államok felelősségét a közel-keleti 

konfliktusban, és felszólítja őket 

különösen arra, hogy enyhítsék az erőszak 

áldozatainak szenvedéseit, és adjanak 

menedéket a menekültek számára, 

különösen áttelepítési programok 

kidolgozásával segítve elő e folyamatot; 

elítél minden olyan megállapodást, amely 

személyek Irakba való visszaküldéséről 

szól; 

Or. en 
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