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Muudatusettepanek  1 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Põhja-Iraagis ja Mosulis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

3. tunneb muret selle piirkonna osalejate 

vahel viimasel ajal tekkinud pingete pärast; 

nõuab, et täielikult austataks Iraagi 

territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust 

ning et Iraagis ei toimuks mingit sõjalist 

tegevust ilma Iraagi valitsuse nõusolekuta; 

rõhutab, kui oluline on edendada Iraagi ja 

selles piirkonnas asuvate riikide vahel 

dialoogi turvalisema Lähis-Ida 

ehitamiseks; 

 

3. tunneb muret selle piirkonna osalejate 

vahel viimasel ajal tekkinud pingete pärast; 

nõuab, et täielikult austataks Iraagi 

territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust 

ning et Iraagis ei toimuks mingit sõjalist 

tegevust ilma Iraagi valitsuse nõusolekuta; 

rõhutab, kui oluline on edendada Iraagi ja 

selles piirkonnas asuvate riikide vahel 

dialoogi turvalisema Lähis-Ida 

ehitamiseks; nõuab, et Türgi viiks oma 

väed Iraagi territooriumilt välja; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

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

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

Olukord Põhja-Iraagis ja Mosulis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

17. ergutab ELi liikmesriike koostöös 

Iraagi valitsusega lisama kohalikke 

julgeolekujõude nende jõudude loetellu, 

kellele on lubatud abi anda; on 

seisukohal, et kohalikud julgeolekujõud 

peaksid hõlmama jõudusid, kelle 

ülesandeks on Niineve tasandiku, Tal 

Afari ja Sinjari ning muude piirkondade 

eriti haavatavate etniliste ja 

usuvähemuste kaitsmine džihaadi-

salafismi ohu eest; 

17. toonitab, et parim toetus Iraagi rahvale 

võitluses relvarühmituse ISIL vastu on 

lõpetada mis tahes relvarühmituste 

rahastamine ning eelkõige lõpetada sellise 

nafta ostmine, mis on toodetud ISILi 

kontrolli all olevatel naftaväljadel ja 

veetud veokitega läbi Türgi; toonitab 

asjaolu, et konflikti on teravdanud 

relvakaubandus ja relvade tarnimine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Põhja-Iraagis ja Mosulis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

9. võtab teadmiseks ÜRO humanitaarabi 

koordinaatori hoiatuse selle kohta, et 

puuduvad piisavad rahalised vahendid 

Mosuli ründamisest tekkiva võimaliku 

enneolematu humanitaarkatastroofiga 

toime tulekuks; väljendab heameelt ELi 

tegevuse üle Iraagis, eelkõige varasemate 

humanitaarabi andmise ja isetehtud 

lõhkekehade kõrvaldamise valdkonnas 

tehtud pingutuste üle, mis on 

hädavajalikud, et võimaldada pagulaste ja 

riigisiseste põgenike kiiret 

tagasipöördumist; nõuab siiski, et EL ja 

liikmesriigid suurendaksid kiiresti 

jõupingutusi vabastatud alade 

stabiliseerimiseks; 

9. võtab teadmiseks ÜRO humanitaarabi 

koordinaatori hoiatuse selle kohta, et 

puuduvad piisavad rahalised vahendid 

Mosuli ründamisest tekkiva võimaliku 

enneolematu humanitaarkatastroofiga 

toime tulekuks; väljendab heameelt ELi 

tegevuse üle Iraagis, eelkõige varasemate 

humanitaarabi andmise ja isetehtud 

lõhkekehade kõrvaldamise valdkonnas 

tehtud pingutuste üle, mis on 

hädavajalikud, et võimaldada pagulaste ja 

riigisiseste põgenike kiiret 

tagasipöördumist; palub ELil tagada 

suurema toetuse üha arvukamatele 

pagulastele; nõuab pagulaste abistamist 

ka Iraagi Kurdistani piirkonnas; 

julgustab komisjoni tegema pagulaste 

abistamiseks kättesaadavaks rohkem 

rahalisi ja inimressursse, kuid palub, et 

EL ja liikmesriigid suurendaksid kiiresti 

jõupingutusi vabastatud alade 

stabiliseerimiseks;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Põhja-Iraagis ja Mosulis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et ISIS/Daesh on 

kehtestanud Mosulis ülirange režiimi; 

arvestades, et Mosuli elanikud, kellel on 

viimasel ajal õnnestunud linnast põgeneda, 

räägivad, et inimesed nälgivad ja ootavad 

meeleheitlikult vabastamist; 

B. arvestades, et ISIS/Daesh on 

kehtestanud Mosulis ülirange režiimi; 

arvestades, et Mosuli elanikud, kellel on 

viimasel ajal õnnestunud linnast põgeneda, 

räägivad, et inimesed nälgivad ja ootavad 

meeleheitlikult vabastamist; arvestades, et 

Iraagis valitsev kriitiline olukord ja suur 

humanitaarkriis on tingitud lahingutest 

ning on otsene tagajärg sekkumisele, mis 

on aset leidnud alates 2003. aastast, kui 

USA ründas ebaseaduslikult Iraaki; on 

seisukohal, et see on koos lääneriikide 

poolt sektantlikule valitsusele antava 

toetusega põhjustanud Iraagi riigi 

hävimise, sagenevad rünnakud 

usuvähemuste vastu ning piirkonna 

suurema ebastabiilsuse; 

Or. en 

 

 


