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Grozījums Nr.  1 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Situācija Ziemeļirākā/Mosulā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž bažas par neseno saspīlējumu starp 

reģionālajiem dalībniekiem; prasa pilnībā 

ievērot Irākas teritoriālo integritāti un 

suverenitāti un atturēties no jebkādas 

militāras darbības Irākā bez Irākas valdības 

piekrišanas; uzsver, cik svarīgi ir veicināt 

dialogu starp Irāku un reģiona valstīm, lai 

Tuvos Austrumus padarītu drošākus; 

 

3. pauž bažas par neseno saspīlējumu starp 

reģionālajiem dalībniekiem; prasa pilnībā 

ievērot Irākas teritoriālo integritāti un 

suverenitāti un atturēties no jebkādas 

militāras darbības Irākā bez Irākas valdības 

piekrišanas; uzsver, cik svarīgi ir veicināt 

dialogu starp Irāku un reģiona valstīm, lai 

Tuvos Austrumus padarītu drošākus; 

mudina Turciju izvest savu karaspēku no 

Irākas teritorijas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Situācija Ziemeļirākā/Mosulā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. mudina ES dalībvalstis, sadarbojoties 

ar Irākas valdību, vietējos drošības spēkus 

pievienot to spēku sarakstam, kuriem ir 

atļauts saņemt palīdzību; uzskata, ka 

vietējos drošības spēkos būtu jāiekļauj tie 

vietējie spēki, kas ir apņēmušies aizsargāt 

ļoti neaizsargātās etnisko un reliģisko 

minoritāšu kopienas Ninīves līdzenumā, 

Tal Afarā, Sindžārā un citur pret džihāda 

salafisma draudiem; 

17. uzsver, ka efektīvākais atbalsts 

irākiešiem cīņā pret bruņoto grupējumu 

ISIL ir pārtraukt finansēt jebkādus 

paramilitārus grupējumus un jo īpaši 

pārtraukt iepirkt naftu, ko iegūst ISIL 

kontrolētajos naftas laukos un transportē 

ar kravas automašīnām caur Turciju; 

uzsver, ka konfliktu saasināja ieroču 

tirdzniecība un piegāde; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Situācija Ziemeļirākā/Mosulā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. ņem vērā ANO humānās palīdzības 

koordinatora brīdinājumu par to, ka trūkst 

pienācīga finansējuma, lai risinātu 

iespējamo ārkārtas humanitāro situāciju vēl 

nebijušā apmērā, ko var izraisīt Mosulas 

ofensīva; atzinīgi vērtē ES iesaistīšanos 

norisēs Irākā, jo īpaši iepriekšējos humānās 

palīdzības centienus un improvizēto 

sprāgstierīču (ISI) neitralizēšanu, kas būs 

ārkārtīgi svarīgs faktors bēgļu un valsts 

iekšienē pārvietoto personu ātras 

atgriešanās sekmēšanā; tomēr steidzami 

aicina ES, tās dalībvalstis un starptautisko 

sabiedrību pastiprināt atbrīvoto teritoriju 

stabilizācijas centienus; 

9. ņem vērā ANO humānās palīdzības 

koordinatora brīdinājumu par to, ka trūkst 

pienācīga finansējuma, lai risinātu 

iespējamo ārkārtas humanitāro situāciju vēl 

nebijušā apmērā, ko var izraisīt Mosulas 

ofensīva; atzinīgi vērtē ES iesaistīšanos 

norisēs Irākā, jo īpaši iepriekšējos humānās 

palīdzības centienus un improvizēto 

sprāgstierīču (ISI) neitralizēšanu, kas būs 

ārkārtīgi svarīgs faktors bēgļu un valsts 

iekšienē pārvietoto personu ātras 

atgriešanās sekmēšanā; aicina ES 

nodrošināt lielāku atbalstu bēgļiem, kuru 

skaits ir pieaudzis; mudina sniegt 

palīdzību arī bēgļiem Irākas kurdu daļā; 

mudina Komisiju palielināt pieejamos 

finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai 

palīdzētu bēgļiem, un steidzami aicina ES, 

tās dalībvalstis un starptautisko sabiedrību 

pastiprināt atbrīvoto teritoriju stabilizācijas 

centienus;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Situācija Ziemeļirākā/Mosulā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā ISIS/Daesh Mosulā ieviesa ļoti 

nežēlīgu režīmu; tā kā iedzīvotāji, kuriem 

ir izdevies izbēgt, nesen ziņoja, ka pilsētā 

palikušie cieš badu un nevar sagaidīt, kad 

pilsētu atbrīvos; 

B. tā kā ISIS/Daesh Mosulā ieviesa ļoti 

nežēlīgu režīmu; tā kā iedzīvotāji, kuriem 

ir izdevies izbēgt, nesen ziņoja, ka pilsētā 

palikušie cieš badu un nevar sagaidīt, kad 

pilsētu atbrīvos; ņemot vērā, ka kritisko 

situāciju un plašo humanitāro krīzi, kas 

turpinās Irākā, izraisīja karadarbība un 

ka tās ir tiešas sekas intervencei, kura 

notiek jau kopš 2003. gada pēc 

prettiesiska ASV iebrukuma Irākā, un tas 

ar Rietumu atbalstu sektantiskai valdībai 

ir novedis pie Irākas valsts iznīcināšanas, 

palielinājis uzbrukumus reliģiskajām 

minoritātēm un izraisījis turpmāku 

destabilizāciju šajā reģionā; 

Or. en 

 

 


