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Pozměňovací návrh  1 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v severním Iráku / Mosulu 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. je znepokojen tím, že mezi regionálními 

mocnostmi panují v poslední době napjaté 

vztahy; žádá, aby byla plně respektována 

územní celistvost a svrchovanost Iráku 

a aby na jeho území nebyly prováděny 

žádné vojenské operace bez souhlasu 

irácké vlády; zdůrazňuje, že v zájmu 

bezpečnějšího Blízkého východu je 

důležité podporovat dialog Iráku s dalšími 

zeměmi v tomto regionu; 

 

3. je znepokojen tím, že mezi regionálními 

mocnostmi panují v poslední době napjaté 

vztahy; žádá, aby byla plně respektována 

územní celistvost a svrchovanost Iráku 

a aby na jeho území nebyly prováděny 

žádné vojenské operace bez souhlasu 

irácké vlády; zdůrazňuje, že v zájmu 

bezpečnějšího Blízkého východu je 

důležité podporovat dialog Iráku s dalšími 

zeměmi v tomto regionu; naléhavě 

požaduje, aby Turecko stáhlo své vojenské 

jednotky z iráckého území; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v severním Iráku / Mosulu 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá členské státy EU, aby ve 

spolupráci s iráckou vládou přidaly místní 

bezpečnostní složky na seznam sil, kterým 
se smí dostávat pomoci; domnívá se, 

že místní bezpečnostní složky by měly 

zahrnovat lokální síly, které se zasazují v 

oblasti Ninivské pláně, Tal Afaru 

a Sindžáru i v jiných oblastech o ochranu 

etnických a náboženských menšin, které 

silně ohrožuje džihadistický salafismus; 

17. zdůrazňuje, že boj iráckých občanů 

proti ozbrojené skupině ISIL lze nejlépe 

podpořit tím, že se ukončí financování 

všech milicí a především se přestane 

nakupovat ropa, jež se těží na ropných 

polích podléhajících kontrole ISIL a jež se 

v kamionech převáží přes Turecko; 

zdůrazňuje, že v důsledku obchodu se 

zbraněmi a dodávek zbraní došlo 

k zostření konfliktu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v severním Iráku / Mosulu 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. bere na vědomí naléhavé varování 

koordinátora humanitární pomoci OSN, že 

není k dispozici dost finančních prostředků 

pro případ humanitární katastrofy 

nevídaných rozměrů, kterou může útok na 

Mosul způsobit; vítá angažovanost EU v 

Iráku, zejména její dřívější humanitární 

pomoc a pomoc při likvidaci 

improvizovaných výbušných zařízení, 

která bude mít zásadní význam pro to, aby 

se mohli uprchlíci a vnitřní vysídlenci 

urychleně vrátit do svých domovů; 

naléhavě však vyzývá EU a její členské 

státy, aby zintenzívnily úsilí o stabilizaci 

situace v osvobozených oblastech; 

9. bere na vědomí naléhavé varování 

koordinátora humanitární pomoci OSN, že 

není k dispozici dost finančních prostředků 

pro případ humanitární katastrofy 

nevídaných rozměrů, kterou může útok na 

Mosul způsobit; vítá angažovanost EU v 

Iráku, zejména její dřívější humanitární 

pomoc a pomoc při likvidaci 

improvizovaných výbušných zařízení, 

která bude mít zásadní význam pro to, aby 

se mohli uprchlíci a vnitřní vysídlenci 

urychleně vrátit do svých domovů; vyzývá 

EU, aby pro rostoucí počet uprchlíků 

zajistila větší podporu; naléhavě žádá 

o poskytnutí pomoci také uprchlíkům 

v kurdské části Iráku; vybízí Komisi, aby v 

zájmu poskytování pomoci uprchlíkům 

zajistila vyšší finanční a lidské zdroje 

a naléhavě vyzývá EU a její členské státy, 

aby zintenzívnily úsilí o stabilizaci situace 

v osvobozených oblastech;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Javier Couso Permuy, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Situace v severním Iráku / Mosulu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že ISIS/Dá’iš 

v Mosulu nastolila nelidský režim; 

vzhledem k tomu, že obyvatelé, kterým se 

nedávno podařilo uniknout, hlásí, že lidé 

hladoví a zoufale doufají v brzké 

osvobození; 

B. vzhledem k tomu, že ISIS/Dá’iš 

v Mosulu nastolila nelidský režim; 

vzhledem k tomu, že obyvatelé, kterým se 

nedávno podařilo uniknout, hlásí, že lidé 

hladoví a zoufale doufají v brzké 

osvobození; domnívá se, že v návaznosti 

na boje a také jako přímý důsledek 

intervence, jež trvá od roku 2003, 

od nezákonné americké invaze do Iráku, 

která za podpory, již Západ poskytl 

sektářské vládě, vedla ke zničení iráckého 

státu, ke zvýšení počtu útoků 

na náboženské menšiny a k další 

destabilizaci tohoto regionu, došlo v Iráku 

ke vzniku kritické situace a rozsáhlé 

humanitární krize; 

Or. en 

 

 


