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Pakeitimas 1
Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. palankiai vertina JAV ir kitų 
prisidedančių prie pagalbos šalių pastangas 
remti Irako nacionalinės ir vietos valdžios 
institucijas siekiant kovoti su IS, sustabdyti 
jos plėtrą ir sudaryti sąlygas humanitarinei 
pagalbai; palankiai vertina JAV raginimą 
suburti prieš IS nukreiptą tarptautinę 
koaliciją (ji jau formuojasi);  palankiai 
vertina 2014 m. rugsėjo 7 d. Arabų Lygos 
priimtą sprendimą imtis būtinų priemonių, 
siekiant kovoti su IS ir bendradarbiauti 
tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmeniu, kad būtų įveiktos karinės 
grupuotės Sirijoje ir Irake, ir pritarti JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijai 2170 
(2014); ragina Arabų Lygą aptarti 
galimybes pakeisti 1998 m. Arabų Lygos 
kovos su terorizmu konvenciją, kad ji 
galėtų visomis priemonėmis kovoti su 
pasauliniu terorizmu;

9. atkreipia dėmesį į JAV ir kitų 
prisidedančių prie pagalbos šalių pastangas 
remti Irako nacionalinės ir vietos valdžios 
institucijas siekiant kovoti su IS, sustabdyti 
jos plėtrą ir sudaryti sąlygas humanitarinei 
pagalbai; palankiai vertina JAV raginimą 
suburti prieš IS nukreiptą tarptautinę 
koaliciją (ji jau formuojasi);  palankiai 
vertina 2014 m. rugsėjo 7 d. Arabų Lygos 
priimtą sprendimą imtis būtinų priemonių, 
siekiant kovoti su IS ir bendradarbiauti 
tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmeniu, kad būtų įveiktos karinės 
grupuotės Sirijoje ir Irake, ir pritarti JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijai 2170 
(2014); ragina Arabų Lygą aptarti 
galimybes pakeisti 1998 m. Arabų Lygos 
kovos su terorizmu konvenciją, kad ji 
galėtų visomis priemonėmis kovoti su 
pasauliniu terorizmu;
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Pakeitimas 2
Barbara Lochbihler
Verts/ALE frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Padėtis Irake bei Sirijoje ir IS agresija, įskaitant mažumų persekiojimą

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. palankiai vertina atskirų valstybių 
narių sprendimą patenkinti kurdų 
regioninės valdžios institucijų prašymą 
skubiai suteikti karinių reikmenų; pabrėžia, 
kad tokie sprendimai priklauso nuo 
valstybių narių pajėgumų ir nacionalinių 
įstatymų ir kad jiems pritaria Irako 
nacionalinės valdžios institucijos; ragina 
valstybes nares, teikiančias karinius 
reikmenis kurdų regioninės valdžios 
institucijoms, koordinuoti savo veiksmus ir 
įgyvendinti veiksmingas stebėjimo 
priemones, siekiant išvengti 
nekontroliuojamo ginklų platinimo ir 
karinių reikmenų panaudojimo prieš 
civilius gyventojus;

16. atkreipia dėmesį į atskirų valstybių 
narių sprendimą patenkinti kurdų 
regioninės valdžios institucijų prašymą 
skubiai suteikti karinių reikmenų; pabrėžia, 
kad tokie sprendimai priklauso nuo 
valstybių narių pajėgumų ir nacionalinių 
įstatymų ir kad jiems pritaria Irako 
nacionalinės valdžios institucijos; ragina 
valstybes nares, teikiančias karinius 
reikmenis kurdų regioninės valdžios 
institucijoms, koordinuoti savo veiksmus ir 
įgyvendinti veiksmingas stebėjimo 
priemones, siekiant išvengti 
nekontroliuojamo ginklų platinimo ir 
karinių reikmenų panaudojimo prieš 
civilius gyventojus;

Or. en


