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Ændringsforslag  5 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situationen i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at hele Iraks 

befolkning er rystet over en krig, der har 

medført mere end 1 mio. tab og ødelagt 

store dele af Iraks infrastruktur, og over 

den dermed forbundne tiltagende vold i 

landet; der henviser til, at de ti års 

besættelse har efterladt landet fattigere, 

mens analfabetismen er steget, og flere 

mennesker dør af sult; der henviser til, at 

88 % af Iraks befolkning af ramt af 

fattigdom, og at ca. 6 mio. irakere lever 

under fattigdomsgrænsen; der henviser 

til, at selv om Irak har formået at bringe 

sin olieproduktivitet tilbage til næsten fuld 

kapacitet, stiger den sociale ulighed, da 

den irakiske stat fortsat ikke formår at 

sikre landets befolkning basale tjenester 

såsom regelmæssig elektricitet om 

sommeren, rent vand og sundhedspleje; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situationen i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. gentager sin kraftige fordømmelse af 

koalitionsstyrkernes militære intervention 

i Irak og, at denne invasion krænkede 

folkeretten, og understreger dens ulovlige 

karakter; understreger, at det primære 

resultat af USA's invasion af Irak har 

været et næsten totalt sammenbrud af 

retsstaten og en stigning i den religiøse 

ekstremisme i landet; mener, at de 

ansvarlige for denne ulovlige krig og disse 

forbrydelser mod menneskeheden bør 

stilles for en international domstol; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situationen i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. mener, at de lande, der deltog i 

invasionen af Irak, herunder flere 

medlemsstater, bør bede det irakiske folk 

om tilgivelse for en krig, der blev 

udkæmpet på grundlag af løgne; 

erkender, at denne ulovlige krig har 

ødelagt landet og øget volden i hele 

området; fordømmer den udplyndring af 

irakiske naturressourcer, som 

olieselskaber som Royal Dutch Shell Oil 

Company, BP og Exxon Mobil står bag; 

Or. en
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Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situationen i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2b. erindrer om betydningen af 

principperne om retfærdighed, sandhed 

og erstatning; mener, at alle de ansvarlige 

for denne ulovlige krig og de forbrydelser 

mod menneskeheden, den er resulteret i, 

skal stilles for en domstol; insisterer på 

nødvendigheden af at sikre, at 

retfærdigheden sker fyldest i sagen om de 

tre journalister José Couso, Taras 

Protsyuk og Tarek Ayub, således at disse 

mord ikke forbliver ustraffede; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Situationen i Irak 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

8. støtter EU's bestræbelser på at hjælpe 

Irak med at fremme demokrati, 

menneskerettighederne, god 

regeringsførelse og retsstatsprincippet, 

bl.a. ved at bygge på erfaringerne og 

resultaterne fra EUJUST LEX-Irak-

missionen, hvis mandat beklageligvis 

udløb den 31. december 2013, samt de 

bestræbelser, som UNAMI og FN's 

generalsekretærs særlige repræsentant for 

Irak har gjort sig, for at hjælpe Iraks 

regering med at styrke de demokratiske 

institutioner og processer ved at fremme 

retsstatsprincippet, lette den regionale 

dialog, forbedre leveringen af basale 

tjenester og sikre beskyttelse af 

menneskerettighederne; ser med 

tilfredshed på over det 

kapacitetsopbygningsprogram, der med 

finansiel støtte fra EU og under ledelse af 

FN's Projektkontor blev iværksat den 22. 

januar 2014 for at støtte Iraks 

højkommissariat for menneskerettigheder 

med at gennemføre sit mandat til fremme 

og beskyttelse af menneskerettighederne i 

8. forkaster partnerskabs- og 

samarbejdsaftalen mellem EU og 

Republikken Irak; mener, at de vigtigste 

målsætninger for EU's samarbejde med 

Irak må være at bringe volden til ophør 

og bidrage til social og økonomisk 

udvikling, fuld overholdelse af 

menneskerettighederne og genskabelse af 

velfærd for irakerne og ikke indførelse og 

udbygning af EU-olieindustri i landet; 
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Irak; 

Or. en 


