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Amendement  1 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Noord-Irak en rond Mosul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. maakt zich zorgen over de recente 

spanningen tussen regionale actoren; pleit 

voor de volledige eerbiediging van de 

territoriale integriteit en soevereiniteit van 

Irak en dringt erop aan geen militaire actie 

in Irak te ondernemen zonder dat de 

Iraakse regering daarmee heeft ingestemd; 

wijst erop dat de dialoog tussen Irak en de 

landen in de regio moet worden bevorderd 

om de veiligheidssituatie in het Midden-

Oosten te verbeteren; 

 

3. maakt zich zorgen over de recente 

spanningen tussen regionale actoren; pleit 

voor de volledige eerbiediging van de 

territoriale integriteit en soevereiniteit van 

Irak en dringt erop aan geen militaire actie 

in Irak te ondernemen zonder dat de 

Iraakse regering daarmee heeft ingestemd; 

wijst erop dat de dialoog tussen Irak en de 

landen in de regio moet worden bevorderd 

om de veiligheidssituatie in het Midden-

Oosten te verbeteren; dringt er bij Turkije 

op aan zijn troepen terug te trekken uit 

Iraaks grondgebied; 

Or. en 
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Amendement  2 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Noord-Irak en rond Mosul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. spoort de lidstaten van de EU in 

samenwerking met de regering van Irak 

aan om lokale veiligheidstroepen toe te 

voegen aan de lijst van troepen die steun 

mogen ontvangen; is van mening dat 

plaatselijke veiligheidstroepen ook 

plaatselijke troepen moeten omvatten die 

tot taak hebben de zeer kwetsbare etnische 

en religieuze 

minderheidsgemeenschappen op de vlakte 

van Nineve, en in Tal Afar en Sinjar en 

elders te beschermen tegen de dreiging 

van jihadistisch salafisme; 

17. benadrukt dat de beste manier om de 

strijd van de Iraakse bevolking tegen de 

gewapende groepering ISIS te steunen is 

om helemaal geen milities meer te 

financieren, en vooral om geen olie meer 

te kopen die afkomstig is van door ISIS 

beheerste olievelden en per vrachtwagen 

door Turkije wordt vervoerd; onderstreept 

dat het conflict verergerd is door de 

wapenhandel en wapenleveranties; 

Or. en 
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Amendement  3 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Noord-Irak en rond Mosul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. neemt kennis van de waarschuwing van 

de VN-coördinator voor humanitaire hulp 

dat het ontbreekt aan financiële middelen, 

mocht het offensief van Mosul uitmonden 

in een ongekende humanitaire noodsituatie; 

is ingenomen met de betrokkenheid van de 

EU in Irak, en vooral met de verstrekte 

humanitaire hulp en de verwijdering van 

geïmproviseerde explosieven, hetgeen van 

essentieel belang zal zijn voor een snelle 

terugkeer van vluchtelingen en binnenlands 

ontheemden; roept de EU en de lidstaten 

niettemin met klem op meer inspanningen 

te leveren met het oog op de bevordering 

van de stabiliteit in de bevrijde gebieden; 

9. neemt kennis van de waarschuwing van 

de VN-coördinator voor humanitaire hulp 

dat het ontbreekt aan financiële middelen, 

mocht het offensief van Mosul uitmonden 

in een ongekende humanitaire noodsituatie; 

is ingenomen met de betrokkenheid van de 

EU in Irak, en vooral met de verstrekte 

humanitaire hulp en de verwijdering van 

geïmproviseerde explosieven, hetgeen van 

essentieel belang zal zijn voor een snelle 

terugkeer van vluchtelingen en binnenlands 

ontheemden; roept de EU op te voorzien in 

meer steun voor het toegenomen aantal 

vluchtelingen; dringt er ook op aan hulp 

te verlenen aan de vluchtelingen in het 

Koerdische gedeelte van Irak; verzoekt de 

Commissie meer financiële en personele 

middelen ter beschikking te stellen om 

vluchtelingen te helpen, maar roept de EU 

en de lidstaten met klem op meer 

inspanningen te leveren met het oog op de 

bevordering van de stabiliteit in de bevrijde 

gebieden;  
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Or. en 
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Amendement  4 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Noord-Irak en rond Mosul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat ISIS/Da’esh een 

draconisch regime heeft ingesteld in 

Mosul; overwegende dat inwoners die 

hebben weten te ontsnappen, melden dat de 

bevolking honger lijdt en ernaar snakt te 

worden bevrijd; 

B. overwegende dat ISIS/Da’esh een 

draconisch regime heeft ingesteld in 

Mosul; overwegende dat inwoners die 

hebben weten te ontsnappen, melden dat de 

bevolking honger lijdt en ernaar snakt te 

worden bevrijd; overwegende dat de 

situatie in Irak kritiek is en dat er een 

diepe humanitaire crisis aan de gang is 

vanwege de gevechten en als rechtstreeks 

gevolg van de buitenlandse inmenging die 

sinds 2003 plaatsvindt na de illegale 

invasie van Irak door de VS, hetgeen met 

steun van het Westen aan een sektarische 

regering heeft geleid tot de teloorgang van 

de Iraakse staat, een toename van de 

aanvallen op religieuze minderheden en 

de verdere destabilisering van de regio; 

Or. en 

 

 


