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Tarkistus  1 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on huolissaan alueellisten toimijoiden 

välisistä viimeaikaisista jännitteistä; 

kehottaa kunnioittamaan täysin Irakin 

alueellista koskemattomuutta ja 

itsemääräämisoikeutta sekä pidättäytymään 

kaikista sotilaallisista toimista Irakissa 

ilman Irakin hallituksen suostumusta; 

korostaa, että on tärkeää edistää Irakin ja 

alueen maiden vuoropuhelua 

turvallisemman Lähi-idän rakentamiseksi; 

3. on huolissaan alueellisten toimijoiden 

välisistä viimeaikaisista jännitteistä; 

kehottaa kunnioittamaan täysin Irakin 

alueellista koskemattomuutta ja 

itsemääräämisoikeutta sekä pidättäytymään 

kaikista sotilaallisista toimista Irakissa 

ilman Irakin hallituksen suostumusta; 

korostaa, että on tärkeää edistää Irakin ja 

alueen maiden vuoropuhelua 

turvallisemman Lähi-idän rakentamiseksi; 

kehottaa Turkkia vetämään joukkonsa 

Irakin alueelta; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa unionin jäsenvaltioita 

yhteistyössä Irakin hallituksen kanssa 

lisäämään paikalliset turvallisuusjoukot 

tukeen oikeutettujen joukkojen luetteloon; 

katsoo, että paikallisten 

turvallisuusjoukkojen olisi käsitettävä 

paikalliset joukot, jotka ovat sitoutuneet 

suojelemaan haavoittuvia etnisiä ja 

uskonnollisia vähemmistöyhteisöjä 

Niniven tasangolla, Tal Afarissa, 

Sindžarissa ja muualla jihadisti-

salafismin uhalta; 

17. korostaa, että paras tapa tukea 

Irakin kansan taistelua aseellista 

Isis-ryhmää vastaan on lopettaa kaikkien 

taistelijoiden rahoittaminen ja etenkin 

lopettaa sellaisen öljyn ostaminen, joka 

on peräisin Isisin valvonnassa olevilta 

öljykentiltä ja jota kuljetetaan 

kuorma-autoilla Turkin kautta; korostaa, 

että asekauppa ja asetoimitukset ovat 

pahentaneet konfliktia; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. panee merkille YK:n 

humanitaarisen avun koordinaattorin 

muistutuksen siitä, että Mosuliin 

hyökkäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa 

ennen näkemättömän laajaa humanitaarista 

hätätilannetta varten ei ole riittävästi 

varoja; pitää myönteisinä EU:n toimia 

Irakissa ja erityisesti aiempia 

humanitaarisia toimia ja improvisoitujen 

räjähteiden poistamista, joka on oleellisen 

tärkeää, jotta pakolaiset ja maan sisällä 

siirtymään joutuneet voisivat palata pian; 

kehottaa kuitenkin EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita pikaisesti tehostamaan näitä 

toimia vapautettujen alueiden 

vakauttamiseksi; 

9. panee merkille YK:n 

humanitaarisen avun koordinaattorin 

muistutuksen siitä, että Mosuliin 

hyökkäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa 

ennen näkemättömän laajaa humanitaarista 

hätätilannetta varten ei ole riittävästi 

varoja; pitää myönteisinä EU:n toimia 

Irakissa ja erityisesti aiempia 

humanitaarisia toimia ja improvisoitujen 

räjähteiden poistamista, joka on oleellisen 

tärkeää, jotta pakolaiset ja maan sisällä 

siirtymään joutuneet voisivat palata pian; 

kehottaa EU:ta varmistamaan entistä 

suuremman tuen pakolaisille, joita on yhä 

enemmän; kehottaa antamaan apua myös 

Irakin kurdiosan pakolaisille; kehottaa 

komissiota osoittamaan pakolaisten 

auttamiseen entistä enemmän rahallista 

apua ja inhimillisiä resursseja, mutta 

kehottaa kuitenkin EU:ta ja jäsenvaltioita 

pikaisesti tehostamaan toimia vapautettujen 

alueiden vakauttamiseksi;  

Or. en 
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Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että Isis/Da´esh on asettanut 

Mosuliin äärimmäisen ankaran hallinnon; 

ottaa huomioon, että pakenemaan 

onnistuneet kaupungin asukkaat ovat 

kertoneet äskettäin ihmisten näkevän 

nälkää ja odottavan malttamattomasti 

vapautusta; 

B. toteaa, että Isis/Da´esh on asettanut 

Mosuliin äärimmäisen ankaran hallinnon; 

ottaa huomioon, että pakenemaan 

onnistuneet kaupungin asukkaat ovat 

kertoneet äskettäin ihmisten näkevän 

nälkää ja odottavan malttamattomasti 

vapautusta; katsoo, että Irakin kriittinen 

tilanne ja suuri humanitaarinen kriisi 

ovat seurausta taisteluista ja suoraa 

seurausta tilanteeseen puuttumisesta, jota 

on harjoitettu vuodesta 2003 lähtien 

Yhdysvaltojen hyökättyä Irakiin 

laittomasti; katsoo, että tämä on yhdessä 

länsimaiden uskonnolliselle hallitukselle 

antaman tuen kanssa aiheuttanut Irakin 

valtion tuhoutumisen, uskonnollisiin 

vähemmistöihin kohdistuvien 

hyökkäysten lisääntymisen ja alueen 

epävakauden pahenemisen; 

Or. en 

 

 


