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Ändringsförslag 5
Fabio Massimo Castaldo
för EFDD-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 9

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar USA:s 
och alla andra bidragande länders insatser 
för att stödja Iraks nationella och lokala 
myndigheter i kampen mot IS, stoppa IS 
framryckningar och underlätta tillgången 
till humanitärt bistånd. Parlamentet 
välkomnar USA:s uppmaning om att bilda 
en internationell koalition mot IS, som 
håller på att byggas upp. Parlamentet 
välkomnar Arabförbundets beslut av den 
7 september 2014 att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att ta itu med IS och samarbeta 
med internationella, regionala och 
nationella aktörer i insatserna för att 
bekämpa militanta grupper i Syrien och 
Irak, och att stödja FN:s säkerhetsråds 
resolution 2170 (2014). Parlamentet 
uppmanar Arabförbundet att diskutera en 
ändring av den arabiska konventionen om 
bekämpning av terrorism från 1998 så att 
det kan utmana den globala terrorismen 
med alla medel.

9. Europaparlamentet välkomnar USA:s 
och alla andra bidragande länders insatser 
för att stödja Iraks nationella och lokala 
myndigheter i kampen mot IS, stoppa IS 
framryckningar och underlätta tillgången 
till humanitärt bistånd. Parlamentet 
välkomnar USA:s uppmaning om att bilda 
en internationell koalition mot IS, som 
håller på att byggas upp. Parlamentet 
anser att en sådan koalition bör agera 
under FN:s ledning. Parlamentet 
välkomnar Arabförbundets beslut av den 
7 september 2014 att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att ta itu med IS och samarbeta 
med internationella, regionala och 
nationella aktörer i insatserna för att 
bekämpa militanta grupper i Syrien och 
Irak, och att stödja FN:s säkerhetsråds 
resolution 2170 (2014). Parlamentet 
uppmanar Arabförbundet att diskutera en 
ändring av den arabiska konventionen om 
bekämpning av terrorism från 1998 så att 
det kan utmana den globala terrorismen 
med alla medel.
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