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Amendamentul  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Uciderea sistematică în masă a minorităților religioase de către ISIS 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă toate părțile contractante ale 

Convenției ONU pentru prevenirea și 

reprimarea crimei de genocid, semnată la 

Paris la 9 decembrie 1948, precum și 

părțile contractante ale altor acorduri 

internaționale relevante, în special statele 

membre ale UE, să prevină pe teritoriul lor 

crimele de război, crimele împotriva 

umanității și actele de genocid; îndeamnă 

Siria și Irakul să accepte jurisdicția Curții 

Penale Internaționale; 

3. îndeamnă toate părțile contractante ale 

Convenției ONU pentru prevenirea și 

reprimarea crimei de genocid, semnată la 

Paris la 9 decembrie 1948, precum și 

părțile contractante ale altor acorduri 

internaționale relevante, în special statele 

membre ale UE, să prevină pe teritoriul lor 

crimele de război, crimele împotriva 

umanității și actele de genocid; îndeamnă 

toate țările care nu au făcut încă acest 

lucru, inclusiv Siria și Irakul, să accepte 

jurisdicția Curții Penale Internaționale; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Uciderea sistematică în masă a minorităților religioase de către ISIS 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este important ca 

comunitatea internațională să ofere 

protecție și ajutor în conformitate cu 

dreptul internațional, inclusiv protecție 

militară și ajutor militar, grupurilor 

deosebit de vulnerabile vizate de așa-

numita „ISIS/Daesh” și de alte organizații 

teroriste din Orientul Mijlociu, cum ar fi 

minoritățile etnice și religioase, precum și 

ca aceste persoane să participe la viitoarele 

soluții politice durabile; invită toate părțile 

implicate în conflict să respecte drepturile 

universale ale omului și să înlesnească 

furnizarea de ajutor umanitar și asistență 

prin toate canalele posibile; solicită crearea 

de coridoare umanitare; consideră că o 

parte din răspunsul la provocarea deosebit 

de dificilă pe care o reprezintă asigurarea 

unei protecții temporare pentru milioane de 

refugiați în urma conflictului din Siria și 

Irak ar putea fi crearea de refugii sigure, 

protejate de forțe aflate sub mandatul 

ONU; 

14. subliniază că este important ca 

comunitatea internațională să ia toate 

măsurile civile necesare, în conformitate 

cu legislația internațională, pentru a oferi 

protecție și ajutor tuturor celor vizați de 

așa-numita „ISIS/Daesh” și de alte 

organizații teroriste din Orientul Mijlociu, 

cum ar fi minoritățile etnice și religioase, 

precum și ca aceste persoane să participe la 

viitoarele soluții politice durabile; invită 

toate părțile implicate în conflict să 

respecte drepturile universale ale omului și 

să înlesnească furnizarea de ajutor 

umanitar și asistență prin toate canalele 

posibile; solicită crearea de coridoare 

umanitare; consideră că o parte din 

răspunsul la provocarea deosebit de dificilă 

pe care o reprezintă asigurarea unei 

protecții temporare pentru milioane de 

refugiați în urma conflictului din Siria și 

Irak ar putea fi crearea de refugii sigure, 

protejate de forțe aflate sub mandatul 

ONU; 
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