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Ændringsforslag  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS  

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende hver af de 

kontraherende parter i FN’s konvention om 

forebyggelse af og straf for folkedrab, der 

blev undertegnet i Paris den 9. december 

1948, og i andre relevante internationale 

aftaler, navnlig EU's medlemsstater, til at 

forhindre krigsforbrydelser, forbrydelser 

mod menneskeheden og folkedrab på deres 

territorium; opfordrer indtrængende Syrien 

og Irak til at anerkende Den Internationale 

Straffedomstols kompetence; 

3. opfordrer indtrængende hver af de 

kontraherende parter i FN’s konvention om 

forebyggelse af og straf for folkedrab, der 

blev undertegnet i Paris den 9. december 

1948, og i andre relevante internationale 

aftaler, navnlig EU's medlemsstater, til at 

forhindre krigsforbrydelser, forbrydelser 

mod menneskeheden og folkedrab på deres 

territorium; opfordrer indtrængende alle 

lande, der endnu ikke har gjort det, 

herunder Syrien og Irak, til at anerkende 

Den Internationale Strafferetsdomstols 

kompetence; 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 
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Fælles beslutningsforslag 

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

Systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. understreger vigtigheden af, at det 

internationale samfund yder beskyttelse og 

støtte, herunder militær beskyttelse og 

støtte, i henhold til folkeretten, til alle 

målgrupper for det såkaldte ISIS/Da'esh og 

andre terrororganisationer i Mellemøsten, 

såsom etniske og religiøse mindretal, og 

vigtigheden af, at sådanne personer 

inddrages i fremtidige politiske varige 

løsninger; opfordrer alle involverede parter 

i konflikten til at respektere de universelle 

menneskerettigheder og til at gøre det 

lettere at yde humanitær bistand og støtte 

gennem alle mulige kanaler; opfordrer 

endvidere til oprettelse af humanitære 

korridorer; mener, at sikre tilflugtssteder, 

beskyttet af styrker under FN-mandat, 

kunne være en del af svaret på den enorme 

udfordring, der ligger i at give midlertidig 

beskyttelse til millioner af flygtninge fra 

konflikten i Syrien og Irak; 

14. understreger vigtigheden af, at det 

internationale samfund træffer alle 

nødvendige civile foranstaltninger under 

overholdelse af folkeretten for at yde 
beskyttelse og støtte til alle målgrupper for 

det såkaldte ISIS/Da'esh og andre 

terrororganisationer i Mellemøsten, såsom 

etniske og religiøse mindretal, og 

vigtigheden af, at sådanne personer 

inddrages i fremtidige politiske varige 

løsninger; opfordrer alle involverede parter 

i konflikten til at respektere de universelle 

menneskerettigheder og til at gøre det 

lettere at yde humanitær bistand og støtte 

gennem alle mulige kanaler; opfordrer 

endvidere til oprettelse af humanitære 

korridorer; mener, at sikre tilflugtssteder, 

beskyttet af styrker under FN-mandat, 

kunne være en del af svaret på den enorme 

udfordring, der ligger i at give midlertidig 

beskyttelse til millioner af flygtninge fra 

konflikten i Syrien og Irak; 
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