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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηνπο ζπζηεκαηηθνύο καδηθνύο θόλνπο κειώλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ από ηελ 

νξγάλσζε ISIS 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. παξνηξύλεη όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

ηεο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ ηηκσξία 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, ε νπνία 

ππνγξάθηεθε ζην Παξίζη ζηηο 9 

Δεθεκβξίνπ 1948, θαη άιισλ ζρεηηθώλ 

δηεζλώλ ζπκθσληώλ, θαη ηδίσο ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΕΕ, λα πξνιακβάλνπλ εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη γελνθηνλία ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο· παξνηξύλεη ηε Σπξία θαη 

ην Ιξάθ λα δερζνύλ ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Δηεζλνύο Πνηληθνύ Δηθαζηεξίνπ· 

3. παξνηξύλεη όια ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

ηεο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ ηηκσξία 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο γελνθηνλίαο, ε νπνία 

ππνγξάθηεθε ζην Παξίζη ζηηο 9 

Δεθεκβξίνπ 1948, θαη άιισλ ζρεηηθώλ 

δηεζλώλ ζπκθσληώλ, θαη ηδίσο ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΕΕ, λα πξνιακβάλνπλ εγθιήκαηα 

πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο θαη γελνθηνλία ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο· παξνηξύλεη  όλερ ηιρ 

σώπερ πος δεν ηο έσοςν ακόμα ππάξει, 

μεηαξύ ηων οποίων ηε Σπξία θαη ην Ιξάθ 

λα δερζνύλ ηε δηθαηνδνζία ηνπ Δηεζλνύο 

Πνηληθνύ Δηθαζηεξίνπ· 
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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

ζρεηηθά κε ηνπο ζπζηεκαηηθνύο καδηθνύο θόλνπο κειώλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ από ηελ 

νξγάλσζε ISIS 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

14. ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό να 

πποζθέπει ε δηεζλήο θνηλόηεηα πξνζηαζία 

θαη βνήζεηα, μεηαξύ άλλων ζηπαηιωηική 

πποζηαζία και βοήθεια, ζύμθωνα με ηο 

διεθνέρ δίκαιο, ζε όινπο όζνη έρνπλ ηεζεί 

ζην ζηόραζηξν ηνπ ιεγόκελνπ 

‘ISIS/Daesh’ θαη άιισλ ηξνκνθξαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, όπσο 

είλαη νη εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

κεηνλόηεηεο, θαζώο θαη ζηε ζπκκεηνρή 

ησλ αλζξώπσλ απηώλ ζε κειινληηθέο 

βηώζηκεο πνιηηηθέο ιύζεηο· θαιεί όια ηα 

κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζύξξαμε λα 

ζέβνληαη ηα νηθνπκεληθά αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη 

επηθνύξεζεο κέζσ όισλ ησλ δπλαηώλ 

δηαύισλ· δεηεί ηε δεκηνπξγία 

αλζξσπηζηηθώλ δηαδξόκσλ· ζεσξεί όηη ηα 

αζθαιή θαηαθύγηα, πνπ ζα 

πξνζηαηεύνληαη από δπλάκεηο 

εμνπζηνδνηεκέλεο από ηνλ ΟΗΕ, ζα 

14. ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό ε δηεζλήο 

θνηλόηεηα, λαμβάνονηαρ όλα ηα 

απαπαίηηηα μη ζηπαηιωηικά μέηπα, ζε 

ζςμμόπθωζη με ηο διεθνέρ δίκαιο, να 

πποζθέπει πξνζηαζία θαη βνήζεηα ζε 

όινπο όζνη έρνπλ ηεζεί ζην ζηόραζηξν ηνπ 

ιεγόκελνπ ‘ISIS/Daesh’ θαη άιισλ 

ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, όπσο είλαη νη εζλνηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, θαζώο θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ αλζξώπσλ απηώλ ζε 

κειινληηθέο βηώζηκεο πνιηηηθέο ιύζεηο· 

θαιεί όια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

ζύξξαμε λα ζέβνληαη ηα νηθνπκεληθά 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο θαη επηθνύξεζεο κέζσ όισλ ησλ 

δπλαηώλ δηαύισλ· δεηεί ηε δεκηνπξγία 

αλζξσπηζηηθώλ δηαδξόκσλ· ζεσξεί όηη ηα 

αζθαιή θαηαθύγηα, πνπ ζα 

πξνζηαηεύνληαη από δπλάκεηο 

εμνπζηνδνηεκέλεο από ηνλ ΟΗΕ, ζα 
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κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο 

απάληεζεο ζηελ ηεξάζηηα πξόθιεζε ηεο 

παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα 

εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο από ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζηε Σπξία θαη ζην Ιξάθ· 

κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο 

απάληεζεο ζηελ ηεξάζηηα πξόθιεζε ηεο 

παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο γηα 

εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο από ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζηε Σπξία θαη ζην Ιξάθ· 

Or. en 


