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Muudatusettepanek  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

3. nõuab, et kõik 9. detsembril 1948 

Pariisis allkirjastatud ÜRO genotsiidi 

vältimise ja genotsiidi eest karistamise 

konventsiooni ning teiste asjaomaste 

rahvusvaheliste kokkulepete osalisriigid, 

eelkõige ELi liikmesriigid, hoiaksid oma 

territooriumil ära sõjakuriteod, 

inimsusvastased kuriteod ja genotsiidi; 

nõuab, et Süüria ja Iraak aktsepteeriksid 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

jurisdiktsiooni; 

3. nõuab, et kõik 9. detsembril 1948 

Pariisis allkirjastatud ÜRO genotsiidi 

vältimise ja genotsiidi eest karistamise 

konventsiooni ning teiste asjaomaste 

rahvusvaheliste kokkulepete osalisriigid, 

eelkõige ELi liikmesriigid, hoiaksid oma 

territooriumil ära sõjakuriteod, 

inimsusvastased kuriteod ja genotsiidi; 

nõuab, et kõik riigid, kes seda veel ei ole 

teinud, kaasa arvatud Süüria ja Iraak, 

aktsepteeriksid Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab, kui oluline on, et 

rahvusvaheline üldsus kindlustaks 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega kaitse 

ja abi, sealhulgas sõjalise kaitse ja abi 

kõigile, näiteks etnilistele ja 

usuvähemustele, keda nn ISIS/Daesh ja 

muud terroriorganisatsioonid Lähis-Idas 

ründavad, ja kindlustaks neile inimestele 

osaluse tulevastes püsivates poliitilistes 

lahendustes; kutsub kõiki konfliktiosalisi 

üles austama üldisi inimõigusi ning 

hõlbustama humanitaarabi ja toetuse 

andmist kõikide võimalike kanalite kaudu; 

nõuab humanitaarkoridoride loomist; on 

seisukohal, et probleemi, kuidas Süüria ja 

Iraagi konfliktipiirkondadest põgenenud 

miljonitele inimestele ajutist kaitset 

pakkuda, võiks aidata lahendada ÜRO 

mandaadiga üksuste kaitse all olevate 

turva-alade loomine; 

14. rõhutab, kui oluline on, et 

rahvusvaheline üldsus rakendaks 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega kõiki 

vajalikke tsiviilmeetmeid, et tagada kaitse 

ja abi kõigile, näiteks etnilistele ja 

usuvähemustele, keda nn ISIS/Daesh ja 

muud terroriorganisatsioonid Lähis-Idas 

ründavad, ja kindlustaks neile inimestele 

osaluse tulevastes püsivates poliitilistes 

lahendustes; kutsub kõiki konfliktiosalisi 

üles austama üldisi inimõigusi ning 

hõlbustama humanitaarabi ja toetuse 

andmist kõikide võimalike kanalite kaudu; 

nõuab humanitaarkoridoride loomist; on 

seisukohal, et probleemi, kuidas Süüria ja 

Iraagi konfliktipiirkondadest põgenenud 

miljonitele inimestele ajutist kaitset 

pakkuda, võiks aidata lahendada ÜRO 

mandaadiga üksuste kaitse all olevate 

turva-alade loomine; 

Or. en 


