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Pakeitimas 1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. primygtinai ragina visas 1948 m. 

gruodžio 9 d. Paryžiuje pasirašytos JT 

konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido 

nusikaltimui ir baudimo už jį 

susitariančiąsias šalis ir kitų atitinkamų 

tarptautinių susitarimų susitariančiąsias 

šalis, ypač ES valstybes nares, savo 

teritorijoje užkirsti kelią karo 

nusikaltimams, nusikaltimams 

žmoniškumui ir genocidui; primygtinai 

ragina Siriją ir Iraką sutikti su Tarptautinio 

baudžiamojo teismo jurisdikcija; 

3. primygtinai ragina visas 1948 m. 

gruodžio 9 d. Paryžiuje pasirašytos JT 

konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido 

nusikaltimui ir baudimo už jį 

susitariančiąsias šalis ir kitų atitinkamų 

tarptautinių susitarimų susitariančiąsias 

šalis, ypač ES valstybes nares, savo 

teritorijoje užkirsti kelią karo 

nusikaltimams, nusikaltimams 

žmoniškumui ir genocidui; primygtinai 

ragina visas šalis, kurios dar to nepadarė, 

įskaitant Siriją ir Iraką, sutikti su 

Tarptautinio baudžiamojo teismo 

jurisdikcija; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. pabrėžia, kad svarbu, jog tarptautinė 

bendruomenė pagal tarptautinę teisę 

užtikrintų apsaugą ir teiktų pagalbą, 

įskaitant karinę apsaugą ir pagalbą, 

visiems, į kuriuos nusitaikė vadinamoji 

grupuotė ISIS („Da'esh“) ir kitos 

teroristinės organizacijos Artimuosiuose 

Rytuose, pvz., etninėms ir religinėms 

mažumoms, taip pat pabrėžia, kad svarbu, 

kad šie asmenys dalyvautų ateityje 

priimant ilgalaikius politinius sprendimus; 

ragina visas su konfliktu susijusias šalis 

gerbti visuotines žmogaus teises ir sudaryti 

palankesnes sąlygas teikti humanitarinę 

pagalbą ir paramą visais įmanomais būdais; 

ragina sukurti humanitarinius koridorius; 

mano, kad saugus prieglobstis, kurio 

saugumą užtikrina JT įgaliotos pajėgos, iš 

dalies galėtų būti atsakas į didelio masto 

iššūkį – užtikrinti laikiną apsaugą 

milijonams asmenų, bėgusių nuo konflikto 

Sirijoje ir Irake; 

14. pabrėžia, kad svarbu, jog tarptautinė 

bendruomenė imtųsi visų reikalingų 

civilinių priemonių, atitinkančių 

tarptautinę teisę, ir užtikrintų apsaugą ir 

teiktų pagalbą visiems, į kuriuos nusitaikė 

vadinamoji grupuotė ISIS („Da'esh“) ir 

kitos teroristinės organizacijos 

Artimuosiuose Rytuose, pvz., etninėms ir 

religinėms mažumoms, taip pat pabrėžia, 

kad svarbu, kad šie asmenys dalyvautų 

ateityje priimant ilgalaikius politinius 

sprendimus; ragina visas su konfliktu 

susijusias šalis gerbti visuotines žmogaus 

teises ir sudaryti palankesnes sąlygas teikti 

humanitarinę pagalbą ir paramą visais 

įmanomais būdais; ragina sukurti 

humanitarinius koridorius; mano, kad 

saugus prieglobstis, kurio saugumą 

užtikrina JT įgaliotos pajėgos, iš dalies 

galėtų būti atsakas į didelio masto iššūkį – 

užtikrinti laikiną apsaugą milijonams 

asmenų, bėgusių nuo konflikto Sirijoje ir 

Irake; 
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Or. en 


