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Pozmeňujúci návrh  2 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o masových hroboch v Iraku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. zdôrazňuje, že najlepším spôsobom, 

ako pomôcť irackému ľudu v boji proti 

ozbrojeným skupinám ISIS/Dá’iš, je 

ukončiť financovanie a školenie milícií 

a najmä prestať kupovať ropu, ktorá sa 

ťaží na ropných poliach pod kontrolou 

ISIS/Dá’iš a preváža kamiónmi cez 

Turecko; zdôrazňuje, že vyostrenie 

konfliktu súvisí s obchodom so zbraňami 

a dodávkami zbraní, do čoho sú priamo či 

nepriamo zapojené niektoré členské štáty 

EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o masových hroboch v Iraku 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. dôrazne odsudzuje úlohu, ktorú 

v posledných rokoch zohrali rôzne 

intervencie Západu pri podpore 

radikalizácie, najmä na Blízkom východe; 

zdôrazňuje, že takéto politiky terorizmus 

podporujú namiesto toho, aby proti nemu 

bojovali, a preto by mali byť ukončené; 

zdôrazňuje zodpovednosť, ktorú 

zúčastnené krajiny nesú za konflikty 

na Blízkom východe, a vyzýva ich, aby 

predovšetkým zmiernili utrpenie ľudí 

postihnutých násilím, udelili utečencom 

azyl a uľahčili tento proces 

prostredníctvom rozvoja programov pre 

presídľovanie; odsudzuje akékoľvek 

dohody, ktorých cieľom v tomto štádiu je 

návrat ľudí do Iraku; 

Or. en 
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