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9. tunneb heameelt jõupingutuste üle, 
mida Ameerika Ühendriigid ja kõik teised 
toetavad riigid on teinud selleks, et toetada 
Iraagi riiklikke ja kohalikke ametivõime 
nende võitluses ISi vastu, peatada ISi 
edasitungimine ja hõlbustada juurdepääsu 
humanitaarabile; peab tervitatavaks USA 
nõudmist luua ISi-vastane rahvusvaheline 
koalitsioon, mis juba hakkab kujunema; 
tunneb heameelt Araabia Liiga 7. 
septembri 2014. aasta otsuse üle võtta 
vajalikud meetmed, et astuda vastu ISile 
ning teha koostööd rahvusvaheliste, 
piirkondlike ja riiklike jõupingutuste osas, 
mille eesmärk on võidelda Süürias ja 
Iraagis võitlejate vastu, ning kiita heaks 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 
2170 (2014); kutsub Araabia Liigat üles 
arutama 1998. aasta Araabia 
terrorismivastase konventsiooni muutmist, 
et see saaks astuda ülemaailmse terrorismi 
vastu üles mis tahes viisil;

9. võtab teadmiseks jõupingutused, mida 
Ameerika Ühendriigid ja kõik teised 
toetavad riigid on teinud selleks, et toetada 
Iraagi riiklikke ja kohalikke ametivõime 
nende võitluses ISi vastu, peatada ISi 
edasitungimine ja hõlbustada juurdepääsu 
humanitaarabile; peab tervitatavaks USA 
nõudmist luua ISi-vastane rahvusvaheline 
koalitsioon, mis juba hakkab kujunema; 
tunneb heameelt Araabia Liiga 7. 
septembri 2014. aasta otsuse üle võtta 
vajalikud meetmed, et astuda vastu ISile 
ning teha koostööd rahvusvaheliste, 
piirkondlike ja riiklike jõupingutuste osas, 
mille eesmärk on võidelda Süürias ja 
Iraagis võitlejate vastu, ning kiita heaks 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 
2170 (2014); kutsub Araabia Liigat üles 
arutama 1998. aasta Araabia 
terrorismivastase konventsiooni muutmist, 
et see saaks astuda ülemaailmse terrorismi 
vastu üles mis tahes viisil;
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16. peab tervitatavaks üksikute 
liikmesriikide otsust reageerida positiivselt 
Kurdistani piirkondliku omavalitsuse 
taotlusele saada kiiresti sõjalist materjali; 
rõhutab, et selline reageerimine näitab, 
millised on liikmesriikide võimekused ja 
õigusaktid, ning see toimub Iraagi 
riigiasutuste nõusolekul; kutsub neid 
liikmesriike, kes annavad sõjalist materjali 
Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, 
üles kooskõlastama oma jõupingutusi ja 
rakendama tõhusaid kontrollimeetmeid, et 
takistada sõjalise materjali kontrollimatut 
levikut ja kasutamist tsiviilelanike vastu;

16. võtab teadmiseks üksikute 
liikmesriikide otsuse reageerida positiivselt 
Kurdistani piirkondliku omavalitsuse 
taotlusele saada kiiresti sõjalist materjali; 
rõhutab, et selline reageerimine näitab, 
millised on liikmesriikide võimekused ja 
õigusaktid, ning see toimub Iraagi 
riigiasutuste nõusolekul; kutsub neid 
liikmesriike, kes annavad sõjalist materjali 
Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, 
üles kooskõlastama oma jõupingutusi ja 
rakendama tõhusaid kontrollimeetmeid, et 
takistada sõjalise materjali kontrollimatut 
levikut ja kasutamist tsiviilelanike vastu;
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