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Amendement 1
Barbara Lochbihler
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situatie in Irak en Syrië, en het IS-offensief, inclusief de vervolging van minderheden

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de inspanningen van 
de VS en alle andere bijdragende landen 
om de Iraakse nationale en lokale 
autoriteiten te steunen in hun strijd tegen 
IS, teneinde de opmars van IS te stuiten en 
de verlening van humanitaire steun te 
faciliteren; staat positief tegenover de 
oproep van de VS tot een internationale 
coalitie tegen IS, die momenteel wordt 
opgebouwd; is verheugd over het besluit 
van de Arabische Liga van 7 september 
2014 om de noodzakelijke maatregelen te 
nemen om IS aan te pakken en deel te 
nemen aan internationale, regionale en 
nationale inspanningen om militanten in 
Syrië en Irak te bestrijden, en om 
resolutie 2170 van de VN-Veiligheidsraad 
te ondersteunen; dringt er bij de Arabische 
Liga op aan te overwegen de Arabische 
Conventie voor terrorismebestrijding uit 
1998 te wijzigen zodat zij het probleem 
van mondiaal terrorisme met alle middelen 
kan bestrijden;

9. neemt kennis van de inspanningen van 
de VS en alle andere bijdragende landen 
om de Iraakse nationale en lokale 
autoriteiten te steunen in hun strijd tegen 
IS, teneinde de opmars van IS te stuiten en 
de verlening van humanitaire steun te 
faciliteren; staat positief tegenover de 
oproep van de VS tot een internationale 
coalitie tegen IS, die momenteel wordt 
opgebouwd; is verheugd over het besluit 
van de Arabische Liga van 7 september 
2014 om de noodzakelijke maatregelen te 
nemen om IS aan te pakken en deel te 
nemen aan internationale, regionale en 
nationale inspanningen om militanten in 
Syrië en Irak te bestrijden, en om 
resolutie 2170 van de VN-Veiligheidsraad 
te ondersteunen; dringt er bij de Arabische 
Liga op aan te overwegen de Arabische 
Conventie voor terrorismebestrijding uit 
1998 te wijzigen zodat zij het probleem 
van mondiaal terrorisme met alle middelen 
kan bestrijden;

Or. en
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Amendement 2
Barbara Lochbihler
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situatie in Irak en Syrië, en het IS-offensief, inclusief de vervolging van minderheden

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met het besluit van 
afzonderlijke lidstaten om in te gaan op de 
oproep van de Koerdische regionale 
autoriteiten dringend militair materieel te 
leveren; benadrukt dat deze positieve 
reacties een weerspiegeling vormen van de 
capaciteiten en nationale wetten van de 
lidstaten, en dat de Iraakse nationale 
autoriteiten hiermee instemmen; verzoekt 
de lidstaten die de Koerdische regionale 
autoriteiten van militair materieel voorzien 
hun inspanningen te coördineren en voor 
doeltreffende controlemaatregelen te 
zorgen om ongecontroleerde verspreiding 
van militair materieel en de inzet ervan 
tegen burgers te voorkomen;

16. neemt kennis van het besluit van 
afzonderlijke lidstaten om in te gaan op de 
oproep van de Koerdische regionale 
autoriteiten dringend militair materieel te 
leveren; benadrukt dat deze positieve 
reacties een weerspiegeling vormen van de 
capaciteiten en nationale wetten van de 
lidstaten, en dat de Iraakse nationale 
autoriteiten hiermee instemmen; verzoekt 
de lidstaten die de Koerdische regionale 
autoriteiten van militair materieel voorzien 
hun inspanningen te coördineren en voor 
doeltreffende controlemaatregelen te 
zorgen om ongecontroleerde verspreiding 
van militair materieel en de inzet ervan 
tegen burgers te voorkomen;

Or. en


