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Módosítás 1
Barbara Lochbihler
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított 
offenzíváról

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
9. bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. üdvözli az Egyesült Államok és minden 
más hozzájáruló állam erőfeszítéseit, 
amelyek célja az iraki nemzeti és helyi 
hatóságok támogatása az IS elleni 
küzdelemben, az IS előretörésének 
megállítása és a humanitárius 
támogatáshoz való hozzáférés elősegítése 
érdekében; üdvözli az Egyesült Államok 
felhívását az IS elleni nemzetközi koalíció 
létrehozásáról, amely jelenleg kialakulóban 
van; üdvözli az Arab Liga tagjainak 2014. 
szeptember 7-i határozatát, melynek 
értelmében megteszik az Iszlám Állammal 
való szembeszálláshoz szükséges 
intézkedéseket, csatlakoznak a szíriai és 
iraki fegyveresek elleni küzdelemre 
irányuló nemzetközi, regionális és nemzeti 
erőfeszítésekhez, és aláírják az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 2170(2014). sz. 
határozatát; felszólítja az Arab Ligát, hogy 
tagjai tárgyaljanak a terrorizmus elleni 
harcra vonatkozó 1998-as arab egyezmény 
módosításáról, mellyel lehetővé tennék 
saját maguknak, hogy minden eszközzel 
harcoljanak a globális terrorizmus ellen;

9. tudomásul veszi az Egyesült Államok és 
minden más hozzájáruló állam 
erőfeszítéseit, amelyek célja az iraki 
nemzeti és helyi hatóságok támogatása az 
IS elleni küzdelemben, az IS 
előretörésének megállítása és a 
humanitárius támogatáshoz való hozzáférés 
elősegítése érdekében; üdvözli az Egyesült 
Államok felhívását az IS elleni nemzetközi 
koalíció létrehozásáról, amely jelenleg 
kialakulóban van; üdvözli az Arab Liga 
tagjainak 2014. szeptember 7-i határozatát, 
melynek értelmében megteszik az Iszlám 
Állammal való szembeszálláshoz 
szükséges intézkedéseket, csatlakoznak a 
szíriai és iraki fegyveresek elleni 
küzdelemre irányuló nemzetközi, 
regionális és nemzeti erőfeszítésekhez, és 
aláírják az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
2170(2014). sz. határozatát; felszólítja az 
Arab Ligát, hogy tagjai tárgyaljanak a 
terrorizmus elleni harcra vonatkozó 1998-
as arab egyezmény módosításáról, mellyel 
lehetővé tennék saját maguknak, hogy 
minden eszközzel harcoljanak a globális 
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Módosítás 2
Barbara Lochbihler
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított 
offenzíváról

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
16. bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. üdvözli egyes tagállamok azon 
döntését, hogy a kurd regionális hatóságok 
kérésének eleget téve sürgősen katonai 
felszerelést bocsátanak rendelkezésre; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen lépések 
összhangban állnak a tagállamok 
képességeivel és nemzeti jogszabályaival, 
és azokra az iraki nemzeti hatóságok 
beleegyezésével kerül sor; kéri a kurd 
regionális hatóságok számára katonai 
felszereléseket rendelkezésre bocsátó 
tagállamokat erőfeszítéseik 
összehangolására, valamint hatékony 
átvilágítási intézkedések foganatosítására 
annak érdekében, hogy megelőzzék a 
felszerelések ellenőrizetlen továbbadását és 
a katonai felszerelések polgári személyek 
elleni felhasználását;

16. tudomásul veszi egyes tagállamok azon 
döntését, hogy a kurd regionális hatóságok 
kérésének eleget téve sürgősen katonai 
felszerelést bocsátanak rendelkezésre; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen lépések 
összhangban állnak a tagállamok 
képességeivel és nemzeti jogszabályaival, 
és azokra az iraki nemzeti hatóságok 
beleegyezésével kerül azokra sor; kéri a 
kurd regionális hatóságok számára katonai 
felszereléseket rendelkezésre bocsátó 
tagállamokat erőfeszítéseik 
összehangolására, valamint hatékony 
átvilágítási intézkedések foganatosítására 
annak érdekében, hogy megelőzzék a 
felszerelések ellenőrizetlen továbbadását és 
a katonai felszerelések polgári személyek 
elleni felhasználását;
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