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Amendamentul 1
Barbara Lochbihler
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situația din Irak și Siria și ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv persecutarea minorităților

Propunere comună de rezoluție
Punctul 9

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

9. salută eforturile depuse de SUA și de 
toate celelalte state participante pentru a 
sprijini autoritățile naționale și locale 
irakiene în lupta împotriva IS și pentru a 
pune capăt înaintării IS și a înlesni accesul 
sprijinului umanitar; salută apelul lansat de 
SUA în vederea unei coaliții internaționale 
împotriva IS, care este în curs de 
constituire; salută decizia adoptată de Liga 
Arabă la 7 septembrie 2014 de a lua 
măsurile necesare pentru a combate IS și a 
coopera cu toți actorii de pe plan 
internațional, regional și național în 
eforturile de a combate militanții din Siria 
și Irak, precum și de a susține rezoluția nr. 
2170 (2014) a Consiliului de Securitate al 
ONU; invită Liga Arabă să dezbată 
modificarea Convenției Arabe pentru 
Combaterea Terorismului din 1998 pentru 
a putea combate terorismul prin toate 
mijloacele;

9. ia act de eforturile depuse de SUA și de 
toate celelalte state participante pentru a 
sprijini autoritățile naționale și locale 
irakiene în lupta împotriva IS și pentru a 
pune capăt înaintării IS și a înlesni accesul 
sprijinului umanitar; salută apelul lansat de 
SUA în vederea unei coaliții internaționale 
împotriva IS, care este în curs de 
constituire; salută decizia adoptată de Liga 
Arabă la 7 septembrie 2014 de a lua 
măsurile necesare pentru a combate IS și a 
coopera cu toți actorii de pe plan 
internațional, regional și național în 
eforturile de a combate militanții din Siria 
și Irak, precum și de a susține rezoluția nr. 
2170 (2014) a Consiliului de Securitate al 
ONU; invită Liga Arabă să dezbată 
modificarea Convenției Arabe pentru 
Combaterea Terorismului din 1998 pentru 
a putea combate terorismul prin toate 
mijloacele;
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Amendamentul 2
Barbara Lochbihler
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situația din Irak și Siria și ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv persecutarea minorităților

Propunere comună de rezoluție
Punctul 16

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

16. salută decizia individuală a unor state 
membre de a răspunde afirmativ la apelul 
lansat de autoritățile regionale kurde pentru 
furnizarea urgentă de materiale militare; 
subliniază faptul că astfel de răspunsuri 
sunt în conformitate cu capacitățile și 
legislația națională a statelor membre și au 
aprobarea autorităților naționale irakiene; 
invită statele membre care furnizează 
materiale militare autorităților regionale 
kurde să-și coordoneze eforturile și să pună 
în aplicare măsuri eficiente de monitorizare 
pentru a preveni diseminarea necontrolată a 
materialelor militare și utilizarea lor 
împotriva civililor;

16. ia act de decizia individuală a unor 
state membre de a răspunde afirmativ la 
apelul lansat de autoritățile regionale kurde 
pentru furnizarea urgentă de materiale 
militare; subliniază faptul că astfel de 
răspunsuri sunt în conformitate cu 
capacitățile și legislația națională a statelor 
membre și au aprobarea autorităților 
naționale irakiene; invită statele membre 
care furnizează materiale militare 
autorităților regionale kurde să-și 
coordoneze eforturile și să pună în aplicare 
măsuri eficiente de monitorizare pentru a 
preveni diseminarea necontrolată a 
materialelor militare și utilizarea lor 
împotriva civililor;
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