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Grozījums Nr.  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. mudina visas Parīzē 1948. gada 

9. decembrī parakstītās ANO Konvencijas 

par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu 

par to, kā arī citu attiecīgo starptautisko 

nolīgumu puses, jo īpaši ES dalībvalstis, 

nepieļaut to teritorijā kara noziegumus, 

noziegumus pret cilvēci un genocīdu; 

mudina Sīriju un Irāku atzīt Starptautiskās 

Krimināltiesas jurisdikciju; 

3. mudina visas Parīzē 1948. gada 

9. decembrī parakstītās ANO Konvencijas 

par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu 

par to, kā arī citu attiecīgo starptautisko 

nolīgumu puses, jo īpaši ES dalībvalstis, 

nepieļaut to teritorijā kara noziegumus, 

noziegumus pret cilvēci un genocīdu; 

mudina visas valstis, kuras to vēl nav 

izdarījušas, tostarp Sīriju un Irāku, atzīt 

Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzsver, ka ir svarīgi, lai starptautiskā 

sabiedrība saskaņā ar starptautiskajām 

tiesībām sniegtu aizsardzību un atbalstu, 

tostarp militāru aizsardzību un atbalstu, 
visiem tiem, pret kuriem Tuvajos 

Austrumos vēršas tā dēvētā ISIS/Daesh un 

citas teroristu organizācijas, piemēram, 

etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, un 

lai šie cilvēki piedalītos turpmākos politiski 

noturīgos risinājumos; aicina visas 

konfliktā iesaistītās puses ievērot 

vispārējās cilvēktiesības un veicināt 

humānās palīdzības un atbalsta sniegšanu 

pa visiem iespējamiem kanāliem; prasa 

izveidot humanitāros koridorus; uzskata, ka 

drošu patvēruma vietu ierīkošana ar ANO 

mandātu apveltītu bruņoto spēku 

aizsardzībā varētu būt daļējs risinājums 

ārkārtīgi sarežģītajam uzdevumam 

nodrošināt pagaidu aizsardzību miljoniem 

bēgļu no konflikta pārņemtās Sīrijas un 

Irākas; 

14. uzsver — ir svarīgi, ka starptautiskā 

sabiedrība veic visus nepieciešamos 

civilos pasākumus, lai saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām sniegtu 

aizsardzību un atbalstu visiem tiem, pret 

kuriem Tuvajos Austrumos vēršas tā 

dēvētā ISIS/Daesh un citas teroristu 

organizācijas, piemēram, etniskajām un 

reliģiskajām minoritātēm, un lai šie cilvēki 

piedalītos turpmākos politiski noturīgos 

risinājumos; aicina visas konfliktā 

iesaistītās puses ievērot vispārējās 

cilvēktiesības un veicināt humānās 

palīdzības un atbalsta sniegšanu pa visiem 

iespējamiem kanāliem; prasa izveidot 

humanitāros koridorus; uzskata, ka drošu 

patvēruma vietu ierīkošana ar ANO 

mandātu apveltītu bruņoto spēku 

aizsardzībā varētu būt daļējs risinājums 

ārkārtīgi sarežģītajam uzdevumam 

nodrošināt pagaidu aizsardzību miljoniem 

bēgļu no konflikta pārņemtās Sīrijas un 

Irākas; 
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Or. en 

 

 


