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Amendamentul  2 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la gropile comune din Irak 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. subliniază că cea mai bună metodă de 

a sprijini lupta poporului irakian 

împotriva grupării armate ISIS/Daesh 

este încetarea finanțării și antrenării 

milițiilor și, în special, renunțarea la 

cumpărarea petrolului produs în 

câmpurile petrolifere aflate sub controlul 

ISIS/Daesh și transportat cu camioanele 

prin Turcia; subliniază că acest conflict a 

fost exacerbat de comerțul cu arme și de 

livrările de arme în care sunt implicate 

direct sau indirect unele state membre ale 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou  

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la gropile comune din Irak 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  10a. critică vehement rolul pe care l-au 

jucat diversele intervenții occidentale din 

ultimii ani în încurajarea radicalizării, 

îndeosebi în Orientul Mijlociu; subliniază 

că astfel de politici alimentează terorismul 

în loc să îl combată și ar trebui, prin 

urmare, să fie abandonate; subliniază 

răspunderea pe care o poartă țările 

implicate pentru conflictele din Orientul 

Mijlociu și le îndeamnă în primul rând să 

atenueze suferințele celor afectați de 

violență și să acorde azil refugiaților, 

facilitând acest proces îndeosebi prin 

elaborarea unor programe de relocare; 

condamnă orice acord de returnare de 

persoane în Irak în această etapă; 

Or. en 

 

 


