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Изменение  1 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. настоятелно призовава всяка от 

договарящите се страни по Конвенцията 

на ООН от 1948 г. за предотвратяване и 

наказание на престъплението геноцид, 

подписана в Париж на 9 декември 

1948 г., и по други приложими 

международни споразумения, особено 

държавите – членки на ЕС, да 

предотвратяват военни престъпления, 

престъпления срещу човечеството и 

геноцид в рамките на своята територия; 

настоятелно призовава Сирия и Ирак да 

приемат компетентността на 

Международния наказателен съд; 

3. настоятелно призовава всяка от 

договарящите се страни по Конвенцията 

на ООН от 1948 г. за предотвратяване и 

наказание на престъплението геноцид, 

подписана в Париж на 9 декември 

1948 г., и по други приложими 

международни споразумения, особено 

държавите – членки на ЕС, да 

предотвратяват военни престъпления, 

престъпления срещу човечеството и 

геноцид в рамките на своята територия; 

настоятелно призовава всички страни, 

които още не са го сторили, в т.ч. 
Сирия и Ирак, да приемат 

компетентността на Международния 

наказателен съд; 

Or. en 
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Изменение  2 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

14. подчертава колко е важно 

международната общност да 

предоставя защита и помощ, 

включително военна, в съответствие 

с международното право, на всички, 

които са мишена за т. нар. 

„ИДИЛ/Даиш“ и други терористични 

организации в Близкия изток, като 

например етническите и религиозните 

малцинства, и да гарантира участието 

им в трайни бъдещи политически 

решения; призовава всички страни в 

конфликта да зачитат всеобщите права 

на човека, да улеснят предоставянето на 

хуманитарна помощ и подкрепа чрез 

всички възможни канали; призовава за 

създаването на хуманитарни коридори; 

счита, че сигурни убежища за 

бежанците, които да се защитават от 

въоръжени сили с мандат на ООН, биха 

могли да бъдат част от отговора на 

огромното предизвикателство за 

предоставяне на временна закрила на 

14. подчертава колко е важно 

международната общност да вземе 

всички необходими цивилни мерки, 

при спазване на международното право, 

за да предостави защита и помощ на 

всички, които са мишена за т. нар. 

„ИДИЛ/Даиш“ и други терористични 

организации в Близкия изток, като 

например етническите и религиозните 

малцинства, и да гарантира участието 

им в трайни бъдещи политически 

решения; призовава всички страни в 

конфликта да зачитат всеобщите права 

на човека, да улеснят предоставянето на 

хуманитарна помощ и подкрепа чрез 

всички възможни канали; призовава за 

създаването на хуманитарни коридори; 

счита, че сигурни убежища за 

бежанците, които да се защитават от 

въоръжени сили с мандат на ООН, биха 

могли да бъдат част от отговора на 

огромното предизвикателство за 

предоставяне на временна закрила на 
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милиони бежанци от конфликта в Сирия 

и Ирак; 

милиони бежанци от конфликта в Сирия 

и Ирак; 

Or. en 

 


