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Poprawka  1 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Systematyczne masowe mordowanie mniejszości religijnych przez ISIS 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa umawiające się strony 

Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i 

karania zbrodni ludobójstwa podpisanej w 

Paryżu w dniu 9 grudnia 1948 r. oraz 

innych stosownych międzynarodowych 

porozumień, a zwłaszcza wzywa państwa 

członkowskie UE, do zapobiegania 

zbrodniom wojennym, zbrodniom 

przeciwko ludzkości i ludobójstwu na 

swoich terytoriach; wzywa Syrię i Irak do 

uznania jurysdykcji Międzynarodowego 

Trybunału Karnego; 

3. wzywa umawiające się strony 

Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i 

karania zbrodni ludobójstwa podpisanej w 

Paryżu w dniu 9 grudnia 1948 r. oraz 

innych stosownych międzynarodowych 

porozumień, a zwłaszcza wzywa państwa 

członkowskie UE, do zapobiegania 

zbrodniom wojennym, zbrodniom 

przeciwko ludzkości i ludobójstwu na 

swoich terytoriach; wzywa wszystkie 

państwa, które jeszcze tego nie dokonały, 

w tym Syrię i Irak, do uznania jurysdykcji 

Międzynarodowego Trybunału Karnego; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Systematyczne masowe mordowanie mniejszości religijnych przez ISIS 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. podkreśla znaczenie zapewnienia przez 

społeczność międzynarodową ochrony i 

pomocy, w tym wojskowej ochrony i 

pomocy, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, wszystkim grupom, 

które systematycznie obierane są za cel 

przez tzw. „ISIS/Daisz” i inne organizacje 

terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, 

takim jak mniejszości etniczne i religijne, a 

także zagwarantowania udziału tych grup 

w przyszłym trwałym rozwiązaniu 

politycznym; wzywa wszystkie strony 

biorące udział w konflikcie do 

przestrzegania uniwersalnych praw 

człowieka i ułatwiania dostarczania 

pomocy humanitarnej i wsparcia 

wszystkimi możliwymi kanałami; wzywa 

do utworzenia korytarzy humanitarnych; 

uważa, że miejsca bezpiecznego 

schronienia, zabezpieczane przez siły 

ONZ, mogłyby stanowić część odpowiedzi 

na masowe wyzwanie, jakim jest 

zapewnienie tymczasowej ochrony 

14. podkreśla znaczenie zapewnienia przez 

społeczność międzynarodową, z 

uwzględnieniem wszystkich środków 

cywilnych, zgodnie z prawem 

międzynarodowym, ochrony i pomocy 

wszystkim grupom, które systematycznie 

obierane są za cel przez tzw. „ISIS/Daisz” i 

inne organizacje terrorystyczne na Bliskim 

Wschodzie, takim jak mniejszości etniczne 

i religijne, a także zagwarantowania 

udziału tych grup w przyszłym trwałym 

rozwiązaniu politycznym; wzywa 

wszystkie strony biorące udział w 

konflikcie do przestrzegania uniwersalnych 

praw człowieka i ułatwiania dostarczania 

pomocy humanitarnej i wsparcia 

wszystkimi możliwymi kanałami; wzywa 

do utworzenia korytarzy humanitarnych; 

uważa, że miejsca bezpiecznego 

schronienia, zabezpieczane przez siły 

ONZ, mogłyby stanowić część odpowiedzi 

na masowe wyzwanie, jakim jest 

zapewnienie tymczasowej ochrony 
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milionom uchodźców z objętych 

konfliktem Syrii i Iraku; 

milionom uchodźców z objętych 

konfliktem Syrii i Iraku; 

Or. en 


