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Изменение  1 

Willy Meyer, Paul Murphy, Sabine Lösing 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства приключването на 

преговорите за Споразумението за 

партньорство и сътрудничество между 

ЕС и Република Ирак, което 

установява първите договорни 

отношения в историята между двете 

договарящи страни; приветства 

това, че със споразумението за 

партньорство и сътрудничество се 

установяват Съвет за 

сътрудничество, Комитет за 

сътрудничество и Комитет за 

парламентарно сътрудничество, и 

очаква тези форуми да дадат нов 

тласък на политическата 

ангажираност на Съюза в Ирак на 

най-високо равнище, под формата на 

редовни политически разговори и 

развитие на икономически 

отношения с иракските органи на 

най-високо равнище; 

1. отхвърля приключването на 

преговорите за Споразумението за 

партньорство и сътрудничество между 

ЕС и Република Ирак; счита, че 

основните цели на политиките на ЕС 

не трябва да бъдат навлизането на 

петролните индустрии на ЕС в Ирак, 

а по-скоро социалното и 

икономическото развитие на 

страната, пълното зачитане на 

човешките права на народа на Ирак, 

възстановяването на неговото 

благосъстояние и прекратяването на 

насилието; 

Or. en 
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Willy Meyer, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing 
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Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. осъжда всички форми на насилие 

срещу социални, политически или 

религиозни групи; осъжда всички 

убийства и екзекуции, извършени от 

началото на войната през 2003 г.; 

изразява съжаление относно най-

новата вълна терористични атаки; 

счита, че два от основните 

резултати от нашествието на САЩ 

в Ирак са почти цялостният разпад 

на обществения ред и възходът на 

религиозния екстремизъм в 

страната; 

Or. en 



 

AM\924027BG.doc  PE503.511v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

14.1.2013 B7-0006/3 

Изменение  3 

Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. осъжда намесата на 

коалиционните сили в Ирак; повтаря, 

че това нашествие нарушава 

международното право и решенията 

на ООН; подчертава незаконния 

характер на тази война; осъжда 

всички актове на насилие, извършени 

срещу населението на Ирак; счита, че 

извършителите на тези 

престъпления следва да бъдат 

изправени пред правосъдието съгласно 

международното право; счита, че ЕС, 

за да насърчи прекратяването на 

насилието и пълното зачитане на 

правата на човека, трябва да поиска 

прошка от иракския народ за една 

война, водена на основата на лъжи; 

признава, че тази незаконна война е 

унищожила страната и е увеличила 

равнището на насилие в целия район;  

Or. en 

 

 


