
RE\1065931BG.doc PE558.979v01-00

BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2014 - 2019

Документ за разглеждане в заседание

14.5.2015 B8-0624/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

относно защитата на Палмира като обект, който принадлежи на 
световното културно наследство

Емерик Шопрад, Марин Льо Пен, Херолф Анеманс, Стийв Бриуа, 
Софи Монтел, Доминик Билд, Флориан Филипо, Доминик Мартен, 
Едуар Феран, Силви Годен, Никола Бе, Мари-Кристин Арнотю, Жан-
Франсоа Жалк, Милене Трошчински, Лоренцо  Фонтана, Марио  
Боргецио, Мирей Д'Орнано, Луи Алио, Жил Льобретон, Мара 
Бицото, Бернар Моно, Филип Лоазо, Мари-Кристин Бутоне



PE558.979v01-00 2/2 RE\1065931BG.doc

BG

B8-0624/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на 
Палмира като обект, който принадлежи на световното културно наследство

Европейският парламент,

– като взе предвид Втория протокол от 1999 г. към Хагската конвенция от 1954 г. за 
защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт,

– като има предвид Римският статут на Международния наказателен съд, приет на 
17 юли 1998 г., и по-специално член 8, параграф 2, буква б), подточка ix) от него, 
съгласно който умишленото насочване на нападения срещу исторически 
паметници съставлява военно престъпление,

– като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно унищожаването на 
културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш;

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид, че в четвъртък, 21 май 2015 г., групата ИДИЛ/Даиш превзе 
изцяло античния град Палмира в сирийската пустиня;

Б. като има предвид, че този старинен град на повече от 2000 години, известен със 
своите развалини, е културно съкровище, вписано в световното наследство на 
ЮНЕСКО;

В. като има предвид, че през последните месеци станахме свидетели на 
унищожаването от страна на ИДИЛ/Даиш на безценни творби от историческото 
наследство на иракската и сирийската нация;

1. счита, че Европейският съюз и неговите държави членки трябва спешно да се 
мобилизират за спасяването на Палмира;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на заместник-председателя на Европейската комисия и 
върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност, на Съвета и на Комисията.


