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Muudatusettepanek  5 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Iraagis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  A a. arvestades, et kogu Iraagi elanikkond 
on vapustatud sõjast, mis nõudis enam kui 
1 000 000 inimohvrit ja hävitas suure osa 
Iraagi infrastruktuurist, samuti 
järgnenud vägivalla kasvust riigis; 
arvestades, et kümme aastat kestnud 
okupatsiooni järel on riik vaesem, 
kirjaoskamatus on kasvanud ja rohkem 
inimesi sureb nälga; arvestades, et 
vaesuse all kannatab 88% Iraagi 
elanikkonnast ning umbes kuus miljonit 
iraaklast elab allpool vaesuspiiri; 
arvestades, et ehkki Iraak on suutnud 
naftatootmise peaaegu täies võimsuses 
taastada, süveneb sotsiaalne ebavõrdsus, 
kuna riik ei suuda jätkuvalt tagada oma 
elanikkonnale põhiteenuseid, nagu 
regulaarne elektrivarustus suvel, puhas 
vesi ja avalikud tervishoiuteenused; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Iraagis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. mõistab veel kord karmilt hukka 
koalitsioonijõudude sõjalise sekkumise 
Iraagis ning rõhutab, et see sissetung oli 
ebaseaduslik ja sellega rikuti 
rahvusvahelist õigust; toonitab asjaolu, et 
USA sissetungil Iraaki on olnud riigis 
kaks peamist tagajärge – õigusriigi 
peaaegu täielik kokkuvarisemine ning 
usuäärmusluse kasv riigis; on seisukohal, 
et selle ebaseadusliku sõja ja 
inimsusevastaste kuritegude eest 
vastutavad isikud tuleks tuua 
rahvusvahelise kohtu ette; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Iraagis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. on seisukohal, et riigid, kes osalesid 
sissetungis Iraaki, sealhulgas mitmed 
liikmesriigid, peavad paluma Iraagi 
rahvalt vabandust sõja eest, mille aluseks 
olid valed; tunnistab, et see ebaseaduslik 
sõda on riigi hävitanud ning suurendanud 
kogu piirkonnas vägivalda; mõistab 
hukka Iraagi maavarade rüüstamise 
naftakorporatsioonide poolt, nagu Royal 
Dutch Shell Oil Company, BP või 
ExxonMobil; 

Or. en
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Muudatusettepanek  8 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Iraagis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 b (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  2 b. tuletab meelde õiguse, tõe ja 
sõjahüvitise põhimõtete tähtsust; on 
seisukohal, et kõigi selle ebaseadusliku 
sõja kurjategijate ning sellest tulenenud 
inimsusevastaste kuritegude toimepanijate 
üle tuleb kohut mõista; toonitab vajadust 
tagada, et ajakirjanike José Couso, Taras 
Protsjuki ja Tarek Ayubi juhtumid 
jõuaksid kohtusse, nii et need mõrvad ei 
jääks karistamata; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Iraagis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

8. toetab ELi püüdlusi aidata Iraagil 
edendada demokraatiat, inimõigusi, head 
valitsemistava ja õigusriigi põhimõtte 
järgimist, toetudes muu hulgas missiooni 
EUJUST LEX-IRAQ (mille mandaat 
lõppes kahjuks 31. detsembril 2013. 
aastal) kogemustele ja saavutustele, ning 
toetab UNAMI ja ÜRO peasekretäri 
eriesindaja püüdlusi aidata Iraagi 
valitsusel tugevdada oma demokraatlikke 
institutsioone ja protsesse, edendada 
õigusriigi põhimõtte järgimist, soodustada 
piirkondlikku arutelu, parandada kõige 
olulisemate teenuste pakkumist ja tagada 
inimõiguste kaitse; tunneb heameelt 22. 
jaanuaril 2014. aastal algatatud 
suutlikkuse suurendamise programmi üle, 
mida rahastab EL ja viib ellu ÜRO 
projektiteenuste büroo ning mille eesmärk 
on aidata Iraagi kõrgetasemelisel 
inimõiguste komisjonil täita oma 
kohustusi Iraagis inimõiguste 
edendamisel ja kaitsmisel; 

8. on vastu ELi ja Iraagi Vabariigi 
partnerlus- ja koostöölepingule; on 
seisukohal, et ELi koostöös Iraagiga 
peavad olema esikohal vägivalla 
lõpetamine, sotsiaalne ja majanduslik 
areng, inimõiguste täielik austamine ning 
heaolu taastamine Iraagis, mitte aga ELi 
naftatööstuse kohalolek ja laienemine 
selles riigis; 

Or. en 


