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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Относно масовите гробове в Ирак 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  5a. подчертава, че най-добрият начин 

за подпомагане на борбата на народа 

на Ирак срещу въоръжената 

групировка ИДИЛ/Даиш е да се сложи 

край на финансирането и обучението 

на  милициите, и по-специално да се 

преустанови купуването на нефт, 

добит от нефтени находища под 

контрола на ИДИЛ/Даиш и 

транспортиран с камиони през 

Турция; подчертава, че конфликтът 

се утежнява от търговията с оръжие 

и доставките на оръжие, в които 

пряко или непряко участват някои 

държави – членки на ЕС; 
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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Относно масовите гробове в Ирак 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  10a. категорично осъжда ролята, 

която различните западни 

интервенции през последните години 

изиграха за насърчаване на 

радикализацията, особено в Близкия 

изток; подчертава, че подобни 

политики насърчават тероризма, 

вместо да се борят с него, и 

следователно следва да бъдат 

преустановени; подчертава, че тези 

страни носят отговорност за 

конфликтите в Близкия изток, и ги 

призовава по-конкретно да облекчат 

страданията на лицата, засегнати 

от насилието, и да предоставят 

убежище на бежанците, като 

улесняват този процес особено чрез 

разработване на програми за 

презаселване; осъжда всяко 

споразумение за връщане на хора в 

Ирак на този етап; 
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