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Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda

9. Jilqa' l-isforzi tal-Istati Uniti u tal-istati 
kollha l-oħra li qed jagħtu l-kontribut 
tagħhom biex jappoġġaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali u lokali tal-Iraq fil-ġlieda 
tagħhom kontra l-IS, iwaqqfu lill-IS milli 
jkompli javvanza u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-appoġġ umanitarju; jilqa' t-talba tal-
Istati Uniti għal koalizzjoni internazzjonali 
kontra l-IS, li qed iżid fil-poter; jilqa' d-
deċiżjoni li ttieħdet mil-Lega Għarbija fis-
7 ta' Settembru 2014 biex jittieħdu l-miżuri 
meħtieġa għal konfrontazzjoni mal-IS u 
kooperazzjoni mal-isforzi internazzjonali, 
reġjonali u nazzjonali biex jiġu miġġielda 
l-militanti fis-Sirja u l-Iraq, u biex tiġi 
approvata r-riżoluzzjoni 2170 tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lil-Lega 
Għarbija tiddiskuti l-emendar tal-
Konvenzjoni Għarbija għall-Ġlieda kontra 
t-Terroriżmu tal-1998, biex b'hekk tkun 
tista' tiġġieled it-terroriżmu globali b'kull 
mezz;

9. Jilqa' l-isforzi tal-Istati Uniti u tal-istati 
kollha l-oħra li qed jagħtu l-kontribut 
tagħhom biex jappoġġaw lill-awtoritajiet 
nazzjonali u lokali tal-Iraq fil-ġlieda 
tagħhom kontra l-IS, iwaqqfu lill-IS milli 
jkompli javvanza u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-appoġġ umanitarju; jilqa' t-talba tal-
Istati Uniti għal koalizzjoni internazzjonali 
kontra l-IS, li qed iżid fil-poter; jemmen li 
tali koalizzjoni għandha taġixxi taħt l-
influwenza tan-NU; jilqa' d-deċiżjoni li 
ttieħdet mil-Lega Għarbija fis-
7 ta' Settembru 2014 biex jittieħdu l-miżuri 
meħtieġa għal konfrontazzjoni mal-IS u 
kooperazzjoni mal-isforzi internazzjonali, 
reġjonali u nazzjonali biex jiġu miġġielda 
l-militanti fis-Sirja u l-Iraq, u biex tiġi 
approvata r-riżoluzzjoni 2170 tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU; jistieden lil-Lega 
Għarbija tiddiskuti l-emendar tal-
Konvenzjoni Għarbija għall-Ġlieda kontra 
t-Terroriżmu tal-1998, biex b'hekk tkun 
tista' tiġġieled it-terroriżmu globali b'kull 
mezz;
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