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BG Единство в многообразието BG 

14.1.2013 B7-0006/5 

Изменение  5 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 

Съображение A 

 
Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че от 2005 г. насам 
в Република Ирак на три пъти бяха 
произведени многопартийни избори, 
беше приета конституция чрез 
провеждане на референдум, бяха 
положени основите на федерална 
държава и страната направи някои 
опити за изграждане на 
демократични институции и 
постигане на възстановяване и 
нормализиране; 

A. като има предвид, че от 2005 г. насам 
в Република Ирак на три пъти бяха 
произведени многопартийни избори, 
беше приета Конституция чрез 
провеждане на референдум и бяха 
положени основите на федерална 
държава; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/6 

Изменение  6 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 

Съображение З a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  Зa. като има предвид, че според доклад 
на разузнаването, цитиран от 
Ройтерс миналия месец, Ирак е 
позволявал на Иран да насочва 
„персонал и десетки тонове оръжия“ 
през Ирак към Сирия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/7 

Изменение  7 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 

Съображение С a (ново) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  Ra. като има предвид, че според един 
от последните доклади на работната 
група по произволно задържане на 
ООН условията за иранските 
бежанци, които са били преместени 
от лагера Ашраф в лагера Хурия, са 
равносилни на тези в център за 
задържане; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/8 

Изменение  8 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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. отбелязва 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; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/9 

Изменение  9 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 5 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  5a. изразява съжаление във връзка с 
драматичния ръст на екзекуциите и 
използването на „признания“, 
изтръгнати чрез изтезания или други 
форми на малтретиране, като 
доказателства срещу затворници, и 
напомня на иракското правителство, 
че напредъкът по търговските 
споразумения се обуславя от 
напредъка по отношение на правата 
на човека и прилагането на 
международните стандарти за 
справедлив процес; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/10 

Изменение  10 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 5 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  5б. остро осъжда задочната смъртна 
присъда на вицепрезидента на Ирак, 
Тарик ал-Хашеми; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/11 

Изменение  11 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 12 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  12a. изразява загриженост, че 
министър-председателят Нури ал-
Малики не е изпълнил обещание за 
значително включване в 
правителството на доминираната 
от сунити Iraqiya; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/12 

Изменение  12 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 12 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  12б. изразява загриженост във връзка 
с безпрецедентното равнище на 
корупция в държавните институции; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/13 

Изменение  13 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 12 в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  12в. изразява загриженост, че 
министър-председателят Нури ал-
Малики съсредоточава в свои ръце 
властта върху цялата система за 
сигурност на Ирак, като отказва да 
назначи постоянни министри, които 
да ръководят министерството на 
отбраната, министерството на 
вътрешните работи и съвета за 
национална сигурност; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/14 

Изменение  14 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 17 

 
Предложение за резолюция Изменение 

17. приветства трайния ангажимент 
на иракските органи за осигуряване на 
адекватни условия на живот за жителите 
на лагера Ашраф и на лагера Хурия; 
изисква от държавите членки да зачитат 
член 105, параграф 3, буква б) и 
параграф 4 от споразумението за 
партньорство и сътрудничество между 
ЕС и Ирак и да направят всичко 
възможно за улесняване на 
презаселването или репатрирането на 
жителите на лагера Хурия на 
индивидуална основа, така че въпросът 
с присъствието им на иракска територия 
да може да се реши окончателно; 

17. призовава иракските органи за 
гарантиране на адекватни условия на 
живот за жителите на лагера Ашраф и 
на лагера Хурия; изисква от държавите 
членки да зачитат член 105, параграф 3, 
буква б) и параграф 4 от 
споразумението за партньорство и 
сътрудничество между ЕС и Ирак и да 
направят всичко възможно за 
улесняване на презаселването на 
жителите на лагера Хурия на 
индивидуална основа, така че въпросът 
с присъствието им на иракска територия 
да може да се реши окончателно; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/15 

Изменение  15 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. изтъква деликатното геополитическо 
положение на Ирак предвид съседството 
му със Сирия, Иран, Турция, Саудитска 
Арабия и Йордания; очаква Ирак да 
изиграе стабилизираща роля в региона, 
по-специално по отношение на 
настоящата гражданска война в Сирия; 
очаква Ирак да подкрепи 
демократичния и приобщаващ преход в 
Сирия; 

27. изтъква деликатното геополитическо 
положение на Ирак предвид съседството 
му със Сирия, Иран, Турция, Саудитска 
Арабия и Йордания; очаква Ирак да 
изиграе стабилизираща роля в региона, 
по-специално по отношение на 
настоящата гражданска война в Сирия; 
очаква Ирак да подкрепи 
демократичния и приобщаващ преход в 
Сирия; изразява загриженост, че като 
прави възможно въоръжаването на 
режима ал-Асад, правителството на 
Малики носи отговорност за 
продължаване на конфликта, който 
вече взе прескъпа цена в човешки 
жертви, дестабилизира Ливан и 
заплашва да увлече Турция и 
Йордания; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 
14.1.2013 B7-0006/16 

Изменение  16 

Charles Tannock, Struan Stevenson 

от името на групата ECR 
 
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 27 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

  27a. изразява съжаление относно 
сигналите за повишаващо се иранско 
влияние в иракската политика и 
изразява дълбока загриженост 
относно съюза на иракското 
правителство с диктатурата на 
Башар ал-Асад в Сирия; 

Or. en 

 
 


