
 

AM\1085718FI.doc PE576.509v01-00 } 

 PE576.515v01-00 } 

 PE576.518v01-00 } 

 PE576.520v01-00 } 

 PE576.522v01-00 } 

 PE576.523v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

3.2.2016  B8-0149/2016 }  

 B8-0154/2016 }  

 B8-0157/2016 }  

 B8-0159/2016 }  

 B8-0161/2016 }  

 B8-0162/2016 } RC1/Am. 1 

Tarkistus  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Isisin järjestelmällisesti toteuttama uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurha 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. kehottaa kaikkia Pariisissa 9. joulukuuta 

1948 allekirjoitetun, joukkotuhontana 

pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja 

rankaisemiseksi tehdyn YK:n 

yleissopimuksen sekä muiden asiaa 

koskevien kansainvälisten sopimusten 

sopimuspuolia, erityisesti EU:n 

jäsenvaltioita, ehkäisemään sotarikoksia, 

rikoksia ihmisyyttä vastaan ja 

joukkotuhontaa alueellaan; kehottaa 

Syyriaa ja Irakia hyväksymään 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen 

toimivallan; 

3. kehottaa kaikkia Pariisissa 9. joulukuuta 

1948 allekirjoitetun, joukkotuhontana 

pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja 

rankaisemiseksi tehdyn YK:n 

yleissopimuksen sekä muiden asiaa 

koskevien kansainvälisten sopimusten 

sopimuspuolia, erityisesti EU:n 

jäsenvaltioita, ehkäisemään sotarikoksia, 

rikoksia ihmisyyttä vastaan ja 

joukkotuhontaa alueellaan; kehottaa 

kaikkia maita, jotka eivät ole vielä tehneet 

niin, myös Syyriaa ja Irakia, hyväksymään 

Kansainvälisen rikostuomioistuimen 

toimivallan; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Isisin järjestelmällisesti toteuttama uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurha 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. pitää tärkeänä, että kansainvälinen 

yhteisö tarjoaa suojelua ja apua, myös 

sotilaallista suojelua ja apua, 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti 
kaikille niille, jotka ovat joutuneet niin 

kutsutun Isisin/Da’eshin ja muiden 

terroristijärjestöjen hyökkäysten kohteeksi 

Lähi-idässä, kuten etnisille ja 

uskonnollisille vähemmistöille, ja että 

tällaiset ryhmät osallistuvat tuleviin 

kestäviin poliittisiin ratkaisuihin; kehottaa 

kaikkia konfliktin osapuolia 

kunnioittamaan yleismaailmallisia 

ihmisoikeuksia ja helpottamaan 

humanitaarisen avun toimittamista perille 

kaikkien mahdollisten kanavien kautta; 

vaatii luomaan humanitaarisia käytäviä; 

katsoo, että YK:n valtuuttamien joukkojen 

suojelemat turva-alueet voisivat olla 

osittainen vastaus valtavaan haasteeseen, 

joka koskee tilapäisen suojelun tarjoamista 

miljoonille Syyrian ja Irakin konfliktin 

pakolaisille; 

14. pitää tärkeänä, että kansainvälinen 

yhteisö toteuttaa kaikki tarvittavat ei-

sotilaalliset toimenpiteet kansainvälistä 

oikeutta noudattaen tarjotakseen suojelua 

ja apua kaikille niille, jotka ovat joutuneet 

niin kutsutun Isisin/Da’eshin ja muiden 

terroristijärjestöjen hyökkäysten kohteeksi 

Lähi-idässä, kuten etnisille ja 

uskonnollisille vähemmistöille, ja että 

tällaiset ryhmät osallistuvat tuleviin 

kestäviin poliittisiin ratkaisuihin; kehottaa 

kaikkia konfliktin osapuolia 

kunnioittamaan yleismaailmallisia 

ihmisoikeuksia ja helpottamaan 

humanitaarisen avun toimittamista perille 

kaikkien mahdollisten kanavien kautta; 

vaatii luomaan humanitaarisia käytäviä; 

katsoo, että YK:n valtuuttamien joukkojen 

suojelemat turva-alueet voisivat olla 

osittainen vastaus valtavaan haasteeseen, 

joka koskee tilapäisen suojelun tarjoamista 

miljoonille Syyrian ja Irakin konfliktin 

pakolaisille; 
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