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Изменение 5
Фабио Масимо Касталдо
от името на групата EFD

Предложение за обща резолюция
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао
Положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на 
малцинства

Предложение за обща резолюция
Параграф 9

Предложение за обща резолюция Изменение

9. Приветства усилията на САЩ и на 
всички други допринасящи държави да 
подкрепят иракските национални и 
местни органи в борбата им срещу ИД,  
да спрат напредването на ИД и да 
улеснят достъпа на хуманитарна помощ;  
приветства призива на САЩ за 
изграждане на международна коалиция 
срещу ИД; приветства постигнатото на 
7 септември 2014 г. от Арабската лига 
решение да вземе необходимите мерки 
за противодействие на ИД и да 
сътрудничи на международните, 
регионални и национални усилия за 
борба с привържениците й в Сирия, и 
Ирак и да подкрепи Резолюция 2170 
(2014) на Съвета за сигурност на ООН; 
призовава Арабската лига да обсъди 
изменението на Арабската конвенция за 
борба срещу тероризма от 1998 г., така 
че да да може да се противопостави с 
всички средства на световния 
тероризъм; 

9. Приветства усилията на САЩ и на 
всички други допринасящи държави да 
подкрепят иракските национални и 
местни органи в борбата им срещу ИД,  
да спрат напредването на ИД и да 
улеснят достъпа на хуманитарна помощ;  
приветства призива на САЩ за 
изграждане на международна коалиция 
срещу ИД; счита, че въпросната 
коалиция следва да действа под 
егидата на ООН; приветства 
постигнатото на 7 септември 2014 г. от 
Арабската лига решение да вземе 
необходимите мерки за 
противодействие на ИД и да сътрудничи 
на международните, регионални и 
национални усилия за борба с 
привържениците й в Сирия, и Ирак и да 
подкрепи Резолюция 2170 (2014) на 
Съвета за сигурност на ООН; призовава 
Арабската лига да обсъди изменението 
на Арабската конвенция за борба срещу 
тероризма от 1998 г., така че да да може 
да се противопостави с всички средства 
на световния тероризъм; 
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