
AM\1034923HU.doc PE537.011v01-00 } 
PE537.012v01-00 } 
PE537.023v01-00 } 
PE537.036v01-00 } 
PE537.040v01-00 } RC1

HU Egyesülve a sokféleségben HU

17.9.2014 B8-0109/2014 } 
B8-0110/2014 } 
B8-0121/2014 } 
B8-0134/2014 } 
B8-0138/2014 } RC1/Mód. 5

Módosítás 5
Fabio Massimo Castaldo
az EFDD képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Irakról és Szíriáról, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az IS által indított 
offenzíváról

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
9. bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. üdvözli az Egyesült Államok és minden 
más hozzájáruló állam erőfeszítéseit, 
amelyek célja az iraki nemzeti és helyi 
hatóságok támogatása az IS elleni 
küzdelemben, az IS előretörésének 
megállítása és a humanitárius 
támogatáshoz való hozzáférés elősegítése 
érdekében; üdvözli az Egyesült Államok 
felhívását az IS elleni nemzetközi koalíció 
létrehozásáról, amely jelenleg kialakulóban 
van; üdvözli az Arab Liga tagjainak 2014. 
szeptember 7-i határozatát, melynek 
értelmében megteszik az Iszlám Állammal 
való szembeszálláshoz szükséges 
intézkedéseket, csatlakoznak a szíriai és 
iraki fegyveresek elleni küzdelemre 
irányuló nemzetközi, regionális és nemzeti 
erőfeszítésekhez, és aláírják az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 2170(2014). sz. 
határozatát; felszólítja az Arab Ligát, hogy 
tárgyaljanak a terrorizmus elleni harcra 
vonatkozó 1998-as arab egyezmény 
módosításáról, mellyel lehetővé tennék 
saját maguknak, hogy minden eszközzel 
harcoljanak a globális terrorizmus ellen;

9. üdvözli az Egyesült Államok és minden 
más hozzájáruló állam erőfeszítéseit, 
amelyek célja az iraki nemzeti és helyi 
hatóságok támogatása az IS elleni 
küzdelemben, az IS előretörésének 
megállítása és a humanitárius 
támogatáshoz való hozzáférés elősegítése 
érdekében; üdvözli az Egyesült Államok 
felhívását az IS elleni nemzetközi koalíció 
létrehozásáról, amely jelenleg kialakulóban 
van; úgy véli, hogy egy ilyen koalíciónak 
az ENSZ égisze alatt kellene fellépnie; 
üdvözli az Arab Liga tagjainak 2014. 
szeptember 7-i határozatát, melynek 
értelmében megteszik az Iszlám Állammal 
való szembeszálláshoz szükséges 
intézkedéseket, csatlakoznak a szíriai és 
iraki fegyveresek elleni küzdelemre 
irányuló nemzetközi, regionális és nemzeti 
erőfeszítésekhez, és aláírják az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának 2170(2014). sz. 
határozatát; felszólítja az Arab Ligát, hogy 
tárgyaljanak a terrorizmus elleni harcra 
vonatkozó 1998-as arab egyezmény 
módosításáról, mellyel lehetővé tennék 
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saját maguknak, hogy minden eszközzel 
harcoljanak a globális terrorizmus ellen;
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