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Tarkistus 1
Barbara Lochbihler
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Irakin ja Syyrian tilanne sekä Isisin hyökkäys ja vähemmistöjen vainoaminen

Yhteinen päätöslauselmaesitys
9 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä Yhdysvaltojen ja 
kaikkien muiden osallistuvien valtioiden 
toimia Irakin kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten tukemiseksi niiden 
taistelussa IS-järjestöä vastaan, IS:n 
etenemisen pysäyttämiseksi ja 
humanitaarisen avun saatavuuden 
parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti 
Yhdysvaltojen kehotukseen muodostaa IS-
järjestön vastainen kansainvälinen koalitio, 
jota ollaan parhaillaan kokoamassa; panee 
tyytyväisenä merkille Arabiliiton 7. 
syyskuuta 2014 tekemän päätöksen 
ryhtymisestä tarvittaviin toimiin IS:n 
torjumiseksi ja yhteistyön tekemiseksi 
kansainvälisin, alueellisin ja kansallisin 
toimin Syyrian ja Irakin taistelijoiden 
vastustamiseksi sekä YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2170 (2014) tukemiseksi; kehottaa 
Arabiliittoa keskustelemaan arabimaiden 
vuonna 1998 tekemän terrorismin torjuntaa 
koskevan yleissopimuksen muuttamisesta 
niin, että se voi toimia maailmanlaajuista 
terrorismia vastaan kaikin keinoin;

9. panee merkille Yhdysvaltojen ja 
kaikkien muiden osallistuvien valtioiden 
toimet Irakin kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten tukemiseksi niiden 
taistelussa IS-järjestöä vastaan, IS:n 
etenemisen pysäyttämiseksi ja 
humanitaarisen avun saatavuuden 
parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti 
Yhdysvaltojen kehotukseen muodostaa IS-
järjestön vastainen kansainvälinen koalitio, 
jota ollaan parhaillaan kokoamassa; panee 
tyytyväisenä merkille Arabiliiton 7. 
syyskuuta 2014 tekemän päätöksen 
ryhtymisestä tarvittaviin toimiin IS:n 
torjumiseksi ja yhteistyön tekemiseksi 
kansainvälisin, alueellisin ja kansallisin 
toimin Syyrian ja Irakin taistelijoiden 
vastustamiseksi sekä YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
2170 (2014) tukemiseksi; kehottaa 
Arabiliittoa keskustelemaan arabimaiden 
vuonna 1998 tekemän terrorismin torjuntaa 
koskevan yleissopimuksen muuttamisesta 
niin, että se voi toimia maailmanlaajuista 
terrorismia vastaan kaikin keinoin;



AM\1034921FI.doc PE537.011v01-00 } 
PE537.012v01-00 } 
PE537.023v01-00 } 
PE537.036v01-00 } 
PE537.040v01-00 } RC1

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Or. en



AM\1034921FI.doc PE537.011v01-00 } 
PE537.012v01-00 } 
PE537.023v01-00 } 
PE537.036v01-00 } 
PE537.040v01-00 } RC1

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

17.9.2014 B8-0109/2014 } 
B8-0110/2014 } 
B8-0121/2014 } 
B8-0134/2014 } 
B8-0138/2014 } RC1/Am. 2

Tarkistus 2
Barbara Lochbihler
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Irakin ja Syyrian tilanne sekä Isisin hyökkäys ja vähemmistöjen vainoaminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys
16 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pitää myönteisenä yksittäisten 
jäsenvaltioiden päätöstä vastata 
myöntävästi kurdien alueellisten 
viranomaisten pyyntöön sotilasmateriaalin 
tarjoamisesta kiireellisesti; korostaa, että 
tällaiset vastaukset ovat jäsenvaltioiden 
valmiuksien ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia ja että Irakin kansalliset 
viranomaiset ovat antaneet niille 
hyväksyntänsä; kehottaa kurdien 
alueviranomaisille sotilastarvikkeita 
toimittavia jäsenvaltioita koordinoimaan 
toimiaan ja toteuttamaan tehokkaita 
seurantatoimia, jotta estetään 
sotilastarvikkeiden hallitsematon 
leviäminen ja niiden käyttäminen 
siviiliväestöä vastaan;

16. panee merkille yksittäisten 
jäsenvaltioiden päätöksen vastata 
myöntävästi kurdien alueellisten 
viranomaisten pyyntöön sotilasmateriaalin 
tarjoamisesta kiireellisesti; korostaa, että 
tällaiset vastaukset ovat jäsenvaltioiden 
valmiuksien ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisia ja että Irakin kansalliset 
viranomaiset ovat antaneet niille 
hyväksyntänsä; kehottaa kurdien 
alueviranomaisille sotilastarvikkeita 
toimittavia jäsenvaltioita koordinoimaan 
toimiaan ja toteuttamaan tehokkaita 
seurantatoimia, jotta estetään 
sotilastarvikkeiden hallitsematon 
leviäminen ja niiden käyttäminen 
siviiliväestöä vastaan;
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