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Amendamentul  1 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din nordul Irakului/Mosul 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. este preocupat de tensiunile recente 

dintre actorii regionali; solicită să se 

respecte pe deplin integritatea teritorială și 

suveranitatea Irakului și să nu se 

întreprindă nicio acțiune militară în Irak 

fără consimțământul guvernului irakian; 

subliniază că este important să se stimuleze 

dialogul dintre Irak și țările din regiune, 

pentru a edifica un Orient Mijlociu mai 

sigur; 

 

3. este preocupat de tensiunile recente 

dintre actorii regionali; solicită să se 

respecte pe deplin integritatea teritorială și 

suveranitatea Irakului și să nu se 

întreprindă nicio acțiune militară în Irak 

fără consimțământul guvernului irakian; 

subliniază că este important să se stimuleze 

dialogul dintre Irak și țările din regiune, 

pentru a edifica un Orient Mijlociu mai 

sigur; îndeamnă Turcia să-și retragă 

trupele de pe teritoriul irakian; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din nordul Irakului/Mosul 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. încurajează statele membre ale UE, în 

colaborare cu guvernul irakian, să 

adauge forțele de securitate locale pe lista 

forțelor autorizate să primească asistență; 

consideră că forțele de securitate locale ar 

trebui să includă forțele locale care s-au 

angajat să protejeze comunitățile 

minorităților etnice și religioase foarte 

vulnerabile din Câmpia Ninive, din Tal 

Afar, din Sinjar și din alte locuri de 

amenințarea pe care o reprezintă 

salafismul jihadist; 

17. subliniază că cea mai bună metodă de 

a sprijini lupta poporul irakian împotriva 

grupării armate ISIL este încetarea 

finanțării tuturor milițiilor și, în special, 

renunțarea la a mai cumpăra petrol 

produs în câmpurile petrolifere aflate sub 

controlul ISIL și transportat cu camioane 

prin Turcia; subliniază faptul că 

conflictul a fost exacerbat de comerțul cu 

arme și de furnizarea de armament; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din nordul Irakului/Mosul 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. ia act de faptul că, având în vedere 

posibilitatea izbucnirii unei crize umanitare 

de o amploare fără precedent după inițierea 

acțiunii ofensive în orașul Mosul, 

coordonatorul umanitar al ONU a tras un 

semnal de alarmă cu privire la lipsa 

resurselor financiare adecvate; salută 

implicarea UE în Irak, în special eforturile 

depuse în trecut de Uniune pentru a oferi 

ajutorul umanitar necesar și a îndepărta 

dispozitivele explozive improvizate (IED), 

acțiuni esențiale pentru a le permite 

refugiaților și persoanelor strămutate intern 

să se întoarcă în scurt timp la casele lor; cu 

toate acestea, solicită de urgență UE și 

statelor sale membre să-și intensifice 

eforturile pentru a asigura stabilizarea 

zonelor eliberate; 

9. ia act de faptul că, având în vedere 

posibilitatea izbucnirii unei crize umanitare 

de o amploare fără precedent după inițierea 

acțiunii ofensive în orașul Mosul, 

coordonatorul umanitar al ONU a tras un 

semnal de alarmă cu privire la lipsa 

resurselor financiare adecvate; salută 

implicarea UE în Irak, în special eforturile 

depuse în trecut de Uniune pentru a oferi 

ajutorul umanitar necesar și a îndepărta 

dispozitivele explozive improvizate (IED), 

acțiuni esențiale pentru a le permite 

refugiaților și persoanelor strămutate intern 

să se întoarcă în scurt timp la casele lor; 

solicită UE să asigure un sprijin crescut 

pentru numărul din ce în ce mai mare de 

refugiați; solicită să se acorde asistență și 

refugiaților din partea kurdă a Irakului; 

încurajează Comisia să pună la dispoziție 

mai multe resurse financiare și umane 

pentru acordarea de asistență refugiaților, 

dar invită de urgență UE și statele sale 

membre să-și intensifice eforturile pentru a 

asigura stabilizarea zonelor eliberate;  
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Amendamentul  4 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Situația din nordul Irakului/Mosul 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât ISIS/Daesh a instituit un regim 

draconic în Mosul; întrucât, conform 

relatărilor recente ale locuitorilor care au 

reușit să fugă, populația suferă de foame și 

așteaptă cu disperare să fie eliberată; 

B. întrucât ISIS/Daesh a instituit un regim 

draconic în Mosul; întrucât, conform 

relatărilor recente ale locuitorilor care au 

reușit să fugă, populația suferă de foame și 

așteaptă cu disperare să fie eliberată; 

întrucât în Irak situația este critică și are 

loc o criză umanitară majoră ca urmare a 

luptelor și ca o consecință directă a 

intervenției desfășurate începând cu anul 

2003 în urma invaziei ilegale a Irakului 

de către SUA, care, cu sprijinul 

Occidentului pentru un guvern sectar, a 

cauzat distrugerea statului irakian, 

creșterea numărului atacurilor împotriva 

minorităților religioase și destabilizarea 

tot mai accentuată a regiunii; 

Or. en 

 

 


