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Pozměňovací návrh 5
Fabio Massimo Castaldo
za skupinu EFDD

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situace v Iráku a Sýrii a ofenzíva IS, včetně pronásledování menšin

Společný návrh usnesení
Bod 9

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá snahy Spojených států a všech 
dalších přispívajících států o podporu 
iráckých státních a regionálních orgánů v 
jejich boji proti IS, o zastavení IS v jeho 
expanzi a o zprostředkování humanitární 
pomoci; vítá výzvu USA k vytvoření 
mezinárodní koalice proti IS, která se 
skutečně tvoří; oceňuje rozhodnutí Ligy 
arabských států ze dne 7. září 2014 
přijmout opatření nutná k boji proti IS, 
postupovat společně na mezinárodní, 
regionální a vnitrostátní úrovni proti 
bojovníkům v Sýrii a Iráku a jednat podle 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2170 
(2014); vyzývá Ligu arabských států, aby 
projednala úpravu Arabské úmluvy o boji 
proti terorismu z roku 1998 tak, aby mohla 
čelit globálnímu terorismu všemi 
prostředky; 

9. vítá snahy Spojených států a všech 
dalších přispívajících států o podporu 
iráckých státních a regionálních orgánů v 
jejich boji proti IS, o zastavení IS v jeho 
expanzi a o zprostředkování humanitární 
pomoci; vítá výzvu USA k vytvoření 
mezinárodní koalice proti IS, která se 
skutečně tvoří; je přesvědčen, že taková 
koalice by měla jednat pod záštitou OSN; 
oceňuje rozhodnutí Ligy arabských států ze 
dne 7. září 2014 přijmout opatření nutná k 
boji proti IS, postupovat společně na 
mezinárodní, regionální a vnitrostátní 
úrovni proti bojovníkům v Sýrii a Iráku a 
jednat podle rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN 2170 (2014); vyzývá Ligu arabských 
států, aby projednala úpravu Arabské 
úmluvy o boji proti terorismu z roku 1998 
tak, aby mohla čelit globálnímu terorismu 
všemi prostředky;
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