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Pozmeňujúci návrh 1
Barbara Lochbihler
v mene skupiny Verts/ALE

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 9

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta úsilie USA a všetkých ostatných 
prispievajúcich štátov pri podpore irackých 
národných a regionálnych orgánov v boji 
proti IŠ, pri zastavovaní rozmachu IŠ a 
napomáhaní prístupu k humanitárnej 
pomoci; víta výzvu USA na vytvorenie 
medzinárodnej koalície proti IŠ, ktorá sa 
práve tvorí; víta rozhodnutie Ligy 
arabských štátov zo 7. septembra 2014 
prijať nevyhnutné opatrenia na boj proti IŠ 
a spolupracovať so všetkými 
medzinárodnými, regionálnymi a 
národnými snahami o boj proti militantom 
v Sýrii a Iraku a podporiť rezolúciu 
Bezpečnostnej rady OSN 2170 (2014); 
vyzýva Ligu arabských štátov, aby 
diskutovala o možnej zmene Arabského 
dohovoru o boji proti terorizmu z roku 
1998 tak, aby mohol bojovať proti 
globálnemu terorizmu všetkými 
prostriedkami;

9. berie na vedomie úsilie USA a všetkých 
ostatných prispievajúcich štátov pri 
podpore irackých národných 
a regionálnych orgánov v boji proti IŠ, pri 
zastavovaní rozmachu IŠ a napomáhaní 
prístupu k humanitárnej pomoci; víta 
výzvu USA na vytvorenie medzinárodnej 
koalície proti IŠ, ktorá sa práve tvorí; víta 
rozhodnutie Ligy arabských štátov zo 7. 
septembra 2014 prijať nevyhnutné 
opatrenia na boj proti IŠ a spolupracovať 
so všetkými medzinárodnými, 
regionálnymi a národnými snahami o boj 
proti militantom v Sýrii a Iraku a podporiť 
rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2170 
(2014); vyzýva Ligu arabských štátov, aby 
diskutovala o možnej zmene Arabského 
dohovoru o boji proti terorizmu z roku 
1998 tak, aby mohol bojovať proti 
globálnemu terorizmu všetkými 
prostriedkami;
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Pozmeňujúci návrh 2
Barbara Lochbihler
v mene skupiny Verts/ALE

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situácia v Iraku a Sýrii a ofenzíva IŠ vrátane prenasledovania menšín

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 16

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta rozhodnutie jednotlivých 
členských štátov pozitívne reagovať na 
žiadosť kurdských regionálnych orgánov 
o súrne poskytnutie vojenského materiálu; 
zdôrazňuje, že tieto reakcie sú založené na 
spôsobilostiach a vnútroštátnom práve 
členských štátov a iracké štátne orgány 
s nimi súhlasia; vyzýva členské štáty, ktoré 
poskytujú vojenský materiál kurdským 
miestnym orgánom, aby svoje úsilie 
koordinovali a zaviedli účinné kontrolné 
opatrenia, ktorými by zamedzili 
nekontrolovanému šíreniu tohto materiálu 
a použitiu vojenského materiálu proti 
civilistom;

16. berie na vedomie rozhodnutie 
jednotlivých členských štátov pozitívne 
reagovať na žiadosť kurdských 
regionálnych orgánov o súrne poskytnutie 
vojenského materiálu; zdôrazňuje, že tieto 
reakcie sú založené na spôsobilostiach 
a vnútroštátnom práve členských štátov 
a iracké štátne orgány s nimi súhlasia; 
vyzýva členské štáty, ktoré poskytujú 
vojenský materiál kurdským miestnym 
orgánom, aby svoje úsilie koordinovali 
a zaviedli účinné kontrolné opatrenia, 
ktorými by zamedzili nekontrolovanému 
šíreniu tohto materiálu a použitiu 
vojenského materiálu proti civilistom;

Or. en


