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Poprawka 5
Fabio Massimo Castaldo
w imieniu grupy EFDD

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa Państwa Islamskiego, w tym prześladowania 
mniejszości

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych 
uczestniczących państw, mające na celu 
wsparcie krajowych i lokalnych władz 
irackich w walce z Państwem Islamskim, 
powstrzymanie jego ekspansji oraz 
zapewnienie dostępu do pomocy 
humanitarnej; z zadowoleniem przyjmuje 
apel Stanów Zjednoczonych o utworzenie 
koalicji międzynarodowej przeciwko 
Państwu Islamskiemu, która to koalicja 
istotnie powstaje; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Ligi Arabskiej z dnia 7 
września 2014 r. o podjęciu środków 
niezbędnych do stawienia czoła Państwu 
Islamskiemu oraz o przyłączeniu się do 
międzynarodowych, regionalnych i 
krajowych wysiłków na rzecz pokonania 
bojowników w Syrii i Iraku, a także 
decyzję o poparciu rezolucji nr 2170 
(2014) Rady Bezpieczeństwa ONZ; apeluje 
do Ligi Arabskiej o omówienie możliwości 
zmiany w arabskiej konwencji o 
zwalczaniu terroryzmu z 1998 r., aby 
można było wszelkimi środkami stawić 

9. z zadowoleniem przyjmuje starania 
Stanów Zjednoczonych oraz pozostałych 
uczestniczących państw, mające na celu 
wsparcie krajowych i lokalnych władz 
irackich w walce z Państwem Islamskim, 
powstrzymanie jego ekspansji oraz 
zapewnienie dostępu do pomocy 
humanitarnej; z zadowoleniem przyjmuje 
apel Stanów Zjednoczonych o utworzenie 
koalicji międzynarodowej przeciwko 
Państwu Islamskiemu, która to koalicja 
istotnie powstaje; jest zdania, że taka 
koalicja powinna działać pod auspicjami 
ONZ; z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Ligi Arabskiej z dnia 7 września 2014 r. o 
podjęciu środków niezbędnych do 
stawienia czoła Państwu Islamskiemu oraz 
o przyłączeniu się do międzynarodowych, 
regionalnych i krajowych wysiłków na 
rzecz pokonania bojowników w Syrii i 
Iraku, a także decyzję o poparciu rezolucji 
nr 2170 (2014) Rady Bezpieczeństwa 
ONZ; apeluje do Ligi Arabskiej o 
omówienie możliwości zmiany w arabskiej 
konwencji o zwalczaniu terroryzmu z 1998 
r., aby można było wszelkimi środkami 
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czoła światowemu terroryzmowi; stawić czoła światowemu terroryzmowi;
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