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Poprawka  1 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. wyraża zaniepokojenie z powodu 

niedawnych napięć między podmiotami z 

tego regionu; wzywa do pełnego 

poszanowania integralności terytorialnej i 

suwerenności Iraku oraz do 

niepodejmowania działań zbrojnych w 

Iraku bez zgody rządu irackiego; podkreśla 

znaczenie wspierania dialogu między 

Irakiem a innymi krajami w regionie w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa na 

Bliskim Wschodzie; 

 

3. wyraża zaniepokojenie z powodu 

niedawnych napięć między podmiotami z 

tego regionu; wzywa do pełnego 

poszanowania integralności terytorialnej i 

suwerenności Iraku oraz do 

niepodejmowania działań zbrojnych w 

Iraku bez zgody rządu irackiego; podkreśla 

znaczenie wspierania dialogu między 

Irakiem a innymi krajami w regionie w 

celu zwiększenia bezpieczeństwa na 

Bliskim Wschodzie; apeluje do Turcji o 

wycofanie oddziałów z terytorium Iraku; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. zachęca państwa członkowskie UE, by 

we współpracy z rządem irackim do 

wykazu służb upoważnionych do 

otrzymywania pomocy dopisały też lokalne 

siły bezpieczeństwa; uważa, że lokalne siły 

bezpieczeństwa powinny obejmować 

miejscowe służby zaangażowane w 

ochronę najsłabszych mniejszości 

etnicznych i religijnych na równinie 

Niniwy, w Tal Afarze, Sindżarze i w 

innych miejscach przed zagrożeniem ze 

strony salafizmu dżihadystycznego; 

17. podkreśla, że najlepszym sposobem 

wsparcia narodu irackiego w walce z 

oddziałami ISIL jest zaprzestanie 

finansowania jakichkolwiek milicji, a w 

szczególności kupowania ropy z pól 

naftowych kontrolowanych przez ISIL, 

przewożonej ciężarówkami przez 

terytorium Turcji; podkreśla, że do 

zaostrzenia konfliktu doprowadził handel 

bronią i jej dostawy; 
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Poprawka  3 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. odnotowuje alarmujące apele 

koordynatora ONZ ds. pomocy 

humanitarnej dotyczące braku 

odpowiednich funduszy w obliczu 

nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej na 

niespotykaną skalę, mogącej wystąpić w 

wyniku ofensywy w Mosulu; z 

zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie 

UE w Iraku, w szczególności przekazaną 

dotychczas pomoc humanitarną, a także 

usuwanie improwizowanych urządzeń 

wybuchowych (IED), co będzie konieczne, 

aby umożliwić szybki powrót uchodźców i 

osób wewnętrznie przesiedlonych; 

niemniej jednak pilnie wzywa UE i 

państwa członkowskie do 

zintensyfikowania wysiłków na rzecz 

stabilizacji na wyzwolonych obszarach; 

9. odnotowuje alarmujące apele 

koordynatora ONZ ds. pomocy 

humanitarnej dotyczące braku 

odpowiednich funduszy w obliczu 

nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej na 

niespotykaną skalę, mogącej wystąpić w 

wyniku ofensywy w Mosulu; z 

zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie 

UE w Iraku, w szczególności przekazaną 

dotychczas pomoc humanitarną, a także 

usuwanie improwizowanych urządzeń 

wybuchowych (IED), co będzie konieczne, 

aby umożliwić szybki powrót uchodźców i 

osób wewnętrznie przesiedlonych; wzywa 

UE do zapewnienia większego wsparcia 

rosnącej liczbie uchodźców; apeluje o 

dostarczenie pomocy uchodźcom również 

w kurdyjskiej części Iraku; zachęca 

Komisję, by udostępniła więcej środków 

finansowych i zasobów ludzkich na 

wsparcie dla uchodźców, ale pilnie wzywa 

UE i państwa członkowskie do 

zintensyfikowania wysiłków na rzecz 

stabilizacji na wyzwolonych obszarach;  
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Poprawka  4 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że ISIS/Daisz 

narzucił w Mosulu drakońskie prawa; 

mając na uwadze, że mieszkańcy, którym 

udało się uciec, opowiadają o ludziach 

umierających z głodu i rozpaczliwie 

oczekujących wyzwolenia; 

B. mając na uwadze, że ISIS/Daisz 

narzucił w Mosulu drakońskie prawa; 

mając na uwadze, że mieszkańcy, którym 

udało się uciec, opowiadają o ludziach 

umierających z głodu i rozpaczliwie 

oczekujących wyzwolenia; mając na 

uwadze, że krytyczna sytuacja i poważny 

kryzys humanitarny w Iraku to wynik 

walk i bezpośrednia konsekwencja 

interwencji prowadzonej od 2003 r. w 

następstwie nielegalnej inwazji USA na 

Irak, która w połączeniu ze wsparciem 

Zachodu dla nastawionego religijnie 

rządu doprowadziła do zniszczenia 

państwa irackiego, nasilenia się ataków 

na mniejszości wyznaniowe i dalszej 

destabilizacji w regionie; 

Or. en 

 

 


