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Amendamentul 3
Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Paloma López, Marina Albiol Guzmán, 
Marisa Matias, Sabine Lösing
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situația din Irak și Siria și ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv persecutarea minorităților

Propunere comună de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 1a. consideră că invadarea Irakului și 
ingerința străină în afacerile interne ale 
Siriei au stat la baza apariției și extinderii 
IS; denunță rolul jucat mai ales de actori 
precum SUA, statele membre, Arabia 
Saudită, Qatar și Turcia; 
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Amendamentul 4
Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Paloma López, Marina Albiol Guzmán, 
Marisa Matias, Sabine Lösing
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situația din Irak și Siria și ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv persecutarea minorităților

Propunere comună de rezoluție
Punctul 9

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

9. salută eforturile depuse de SUA și de 
toate celelalte state participante pentru a 
sprijini autoritățile naționale și locale 
irakiene în lupta împotriva IS și pentru a 
pune capăt înaintării IS și a înlesni 
accesul sprijinului umanitar; salută 
apelul lansat de SUA în vederea unei 
coaliții internaționale împotriva IS, care 
este în curs de constituire; salută decizia 
adoptată de Liga Arabă la 7 septembrie 
2014 de a lua măsurile necesare pentru a 
combate IS și a coopera cu toți actorii de 
pe plan internațional, regional și național 
în eforturile de a combate militanții din 
Siria și Irak, precum și de a susține 
rezoluția nr. 2170 (2014) a Consiliului de 
Securitate al ONU; invită Liga Arabă să 
dezbată modificarea Convenției Arabe 
pentru Combaterea Terorismului din 
1998 pentru a putea combate terorismul 
prin toate mijloacele;

9. condamnă presupusa bombardare 
selectivă prin utilizarea dronelor și 
introducerea soldaților străini la fața 
locului; denunță încercarea NATO de a 
se substitui misiunii de obținere a păcii și 
de stabilizare, care poate fi pusă în 
aplicare numai în contextul unui acord la 
scară largă în cadrul Adunării Generale a 
ONU; solicită organizarea unei conferințe 
internaționale sub egida Organizației 
Națiunilor Unite și a țărilor învecinate din 
regiune care să permită participarea 
tuturor grupurilor din Irak și să 
promoveze formarea unui guvern unit, 
care ar putea pune capăt tuturor 
politicilor sectare și violente din această 
țară; solicită organizarea unei conferințe 
internaționale pentru pace, care să 
reunească actori regionali, precum 
Iranul, pentru a promova o soluție 
politică la acest conflict; 
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