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Alteração  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o assassínio sistemático e em massa das minorias religiosas pelo Estado Islâmico 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Insta todas as Partes Contratantes na 

Convenção das Nações Unidas para a 

Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio, assinada em Paris, em 9 de 

dezembro de 1948, e nos outros acordos 

internacionais pertinentes, em particular os 

Estados-Membros da UE, a prevenir os 

crimes de guerra, os crimes contra a 

humanidade e o genocídio no seu território; 

insta a Síria e o Iraque a aceitarem a 

jurisdição do Tribunal Penal Internacional 

3. Insta todas as Partes Contratantes na 

Convenção das Nações Unidas para a 

Prevenção e Repressão do Crime de 

Genocídio, assinada em Paris, em 9 de 

dezembro de 1948, e nos outros acordos 

internacionais pertinentes, em particular os 

Estados-Membros da UE, a prevenir os 

crimes de guerra, os crimes contra a 

humanidade e o genocídio no seu território; 

insta todos os países que ainda não o 

tenham feito, incluindo a Síria e o Iraque, 

a aceitarem a jurisdição do Tribunal Penal 

Internacional; 
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Alteração  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o assassínio sistemático e em massa das minorias religiosas pelo Estado Islâmico 

Proposta de resolução comum 

N.º 14 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

14. Salienta a importância de a comunidade 

internacional assegurar proteção e apoio, 

incluindo apoio militar, em conformidade 

com o direito internacional, aos visados 

pelo autoproclamado «EIIL/Daesh» e por 

outras organizações terroristas no Médio 

Oriente, como as minorias étnicas e 

religiosas, e destaca a importância da 

participação dessas pessoas em futuras 

soluções políticas duradouras; solicita a 

todas as partes envolvidas no conflito que 

respeitem os direitos humanos universais e 

que facilitem a prestação de ajuda e de 

assistência humanitária através de todos os 

canais possíveis; apela à criação de 

corredores humanitários; considera que 

parte da solução para o desafio colossal de 

assegurar proteção temporária a milhões de 

refugiados do conflito na Síria e no Iraque 

poderá passar pela criação de refúgios 

seguros, protegidos por forças mandatadas 

pela ONU; 

14. Salienta a importância de a comunidade 

internacional, tomando todas as medidas 

de caráter civil necessárias, no respeito 

pelo direito internacional, assegurar 

proteção e apoio aos visados pelo 

autoproclamado «EIIL/Daesh» e por outras 

organizações terroristas no Médio Oriente, 

como as minorias étnicas e religiosas, e 

destaca a importância da participação 

dessas pessoas em futuras soluções 

políticas duradouras; solicita a todas as 

partes envolvidas no conflito que respeitem 

os direitos humanos universais e que 

facilitem a prestação de ajuda e de 

assistência humanitária através de todos os 

canais possíveis; apela à criação de 

corredores humanitários; considera que 

parte da solução para o desafio colossal de 

assegurar proteção temporária a milhões de 

refugiados do conflito na Síria e no Iraque 

poderá passar pela criação de refúgios 

seguros, protegidos por forças mandatadas 

pela ONU; 
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