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Pozměňovací návrh  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Systematické hromadné vyvražďování náboženských menšin ze strany ISIS 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě žádá všechny smluvní strany 

Úmluvy OSN o zabránění a trestání 

zločinu genocidia, podepsané v Paříži dne 

9. prosince 1948, a dalších příslušných 

mezinárodních dohod, zejména členské 

státy EU, aby na svém území zamezily 

páchání válečných zločinů, zločinů proti 

lidskosti a genocidě; naléhavě vyzývá Sýrii 

a Irák, aby akceptovaly jurisdikci 

Mezinárodního trestního soudu; 

3. naléhavě žádá všechny smluvní strany 

Úmluvy OSN o zabránění a trestání 

zločinu genocidia, podepsané v Paříži dne 

9. prosince 1948, a dalších příslušných 

mezinárodních dohod, zejména členské 

státy EU, aby na svém území zamezily 

páchání válečných zločinů, zločinů proti 

lidskosti a genocidě; naléhavě vyzývá 

všechny země, které tak zatím neučinily, 

včetně Sýrie a Iráku, aby akceptovaly 

jurisdikci Mezinárodního trestního soudu; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Systematické hromadné vyvražďování náboženských menšin ze strany ISIS 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby 

mezinárodní společenství poskytovalo 

ochranu a podporu, včetně vojenské 

ochrany a podpory v souladu s 

mezinárodním právem, všem, na něž míří  

útoky tzv. ISIS/Dá´iš a jiných 

teroristických organizací na Blízkém 

východě, jako jsou etnické a náboženské 

menšiny, a aby se tyto osoby v budoucnu 

podílely na trvalých politických řešeních; 

vyzývá všechny strany konfliktu, aby 

dodržovaly všeobecná lidská práva a 

umožnily poskytování humanitární pomoci 

všemi možnými cestami; vyzývá k 

vytvoření humanitárních koridorů; 

domnívá se, že bezpečná útočiště chráněná 

silami s mandátem OSN by mohla být 

součástí odpovědi na obrovskou výzvu, jíž 

je poskytnutí dočasné ochrany milionům 

uprchlíků před konfliktem v Sýrii a Iráku; 

14. zdůrazňuje, že je důležité, aby 

mezinárodní společenství přijalo v souladu 

s mezinárodním právem veškerá nezbytná 

civilní opatření na ochranu a podporu, 

včetně vojenské ochrany a podpory 

v souladu s mezinárodním právem, všem, 

na něž míří útoky tzv. ISIS/Dá´iš a jiných 

teroristických organizací na Blízkém 

východě, jako jsou etnické a náboženské 

menšiny, a aby se tyto osoby v budoucnu 

podílely na trvalých politických řešeních; 

vyzývá všechny strany konfliktu, aby 

dodržovaly všeobecná lidská práva a 

umožnily poskytování humanitární pomoci 

všemi možnými cestami; vyzývá k 

vytvoření humanitárních koridorů; 

domnívá se, že bezpečná útočiště chráněná 

silami s mandátem OSN by mohla být 

součástí odpovědi na obrovskou výzvu, jíž 

je poskytnutí dočasné ochrany milionům 

uprchlíků před konfliktem v Sýrii a Iráku; 
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