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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

za skupinu GUE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o masových hrobech v Iráku 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. zdůrazňuje, že boj iráckých občanů 

proti ozbrojené skupině ISIS/Dá’iš lze 

nejlépe podpořit tak, že se zarazí 

financování a výcvik milicí a že se 

zejména přestane nakupovat ropa, jež 

pochází z ropných polí podléhajících 

kontrole ISIS/Dá’iš a jež se v cisternách 

převáží přes Turecko; poukazuje na to, 

že tento konflikt zostřuje obchod 

se zbraněmi a jejich dodávky, do nichž 

jsou přímo či nepřímo zapojeny některé 

členské státy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

za skupinu GUE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o masových hrobech v Iráku 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. důrazně odsuzuje úlohu, již 

v posledních letech hrály různé zásahy 

Západu, které přispěly k radikalizaci 

jednotlivců, zejména na Blízkém východě; 

poukazuje na to, že taková politika 

podporuje terorismus, místo aby s ním 

bojovala, a proto by se od ní mělo 

ustoupit; podtrhuje, že tyto země jsou 

odpovědné za konflikty na Blízkém 

východě, a vyzývá zvláště tyto státy, aby 

zmírnily utrpení lidí postižených násilím 

a poskytly azyl uprchlíkům a aby tento 

proces usnadnily zejména na základě 

rozvojových programů zaměřených 

na přesídlování osob; odsuzuje jakékoli 

vracení osob do Iráku v této fázi; 

Or. en 

 

 


