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Predlog spremembe 1
Barbara Lochbihler
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin

Predlog skupne resolucije
Odstavek 9

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja prizadevanja ZDA in drugih 
sodelujočih držav, da bi pomagale iraškim 
nacionalnim in lokalnim organom v boju 
zoper IS, ustavile njeno napredovanje in 
olajšale dostavo humanitarne pomoči; 
pozdravlja poziv ZDA k mednarodni 
koaliciji zoper IS, ki se krepi; pozdravlja 
odločitev Arabske lige z dne 7. septembra 
2014, da bo uvedla potrebne ukrepe za 
soočenje z IS, se pridružila mednarodnim, 
regionalnim in državnim prizadevanjem v 
boju proti militantnim skrajnežem v Siriji 
in Iraku ter sprejela resolucijo št. 2170 
(2014) varnostnega sveta Združenih 
narodov; poziva Arabsko ligo, naj 
razpravlja o spremembi arabske konvencije 
o boju proti terorizmu iz leta 1998, da se 
bo lahko s svetovnim terorizmom spopadla 
z vsemi sredstvi;

9. je seznanjen s prizadevanji ZDA in 
drugih sodelujočih držav, da bi pomagale 
iraškim nacionalnim in lokalnim organom 
v boju zoper IS, ustavile njeno 
napredovanje in olajšale dostavo 
humanitarne pomoči; pozdravlja poziv 
ZDA k mednarodni koaliciji zoper IS, ki se 
krepi; pozdravlja odločitev Arabske lige z 
dne 7. septembra 2014, da bo uvedla 
potrebne ukrepe za soočenje z IS, se 
pridružila mednarodnim, regionalnim in 
državnim prizadevanjem v boju proti 
militantnim skrajnežem v Siriji in Iraku ter 
sprejela resolucijo št. 2170 (2014) 
varnostnega sveta Združenih narodov; 
poziva Arabsko ligo, naj razpravlja o 
spremembi arabske konvencije o boju proti 
terorizmu iz leta 1998, da se bo lahko s 
svetovnim terorizmom spopadla z vsemi 
sredstvi;
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Predlog spremembe 2
Barbara Lochbihler
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin

Predlog skupne resolucije
Odstavek 16

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja odločitev posameznih držav 
članic, da se bodo pozitivno odzvale na 
poziv kurdskih regionalnih oblasti in 
nemudoma zagotovile vojaško opremo; 
poudarja, da ti odzivi odražajo sposobnosti 
in nacionalno zakonodajo držav članic ter 
da jih iraške nacionalne oblasti odobravajo; 
poziva države članice, ki zagotavljajo 
vojaški material kurdskim regionalnim 
oblastem, naj uskladijo svoja prizadevanja 
in naj uvedejo učinkovite nadzorne ukrepe, 
da bi preprečile nenadzorovano širjenje in 
uporabo vojaške opreme zoper civiliste;

16. je seznanjen z odločitvijo posameznih 
držav članic, da se bodo pozitivno odzvale 
na poziv kurdskih regionalnih oblasti in 
nemudoma zagotovile vojaško opremo; 
poudarja, da ti odzivi odražajo sposobnosti 
in nacionalno zakonodajo držav članic ter 
da jih iraške nacionalne oblasti odobravajo; 
poziva države članice, ki zagotavljajo 
vojaški material kurdskim regionalnim 
oblastem, naj uskladijo svoja prizadevanja 
in naj uvedejo učinkovite nadzorne ukrepe, 
da bi preprečile nenadzorovano širjenje in 
uporabo vojaške opreme zoper civiliste;
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