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Pozmeňujúci návrh 1
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito
Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL
Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD
Systematické masové vyvražďovanie náboženských menšín zo strany ISIS
Spoločný návrh uznesenia
Odsek 3
Spoločný návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

3. naliehavo vyzýva všetky zmluvné strany
dohovoru OSN o zabránení a trestaní
zločinu genocídia, ktorý bol podpísaný 9.
decembra 1948 v Paríži, a ďalších
príslušných medzinárodných dohôd, a to
najmä členské štáty EÚ, aby zabránili
vojnovým zločinom, zločinom proti
ľudskosti a genocíde na svojom území;
nalieha na Sýriu a Irak, aby uznali
právomoc Medzinárodného trestného súdu;

3. naliehavo vyzýva všetky zmluvné strany
dohovoru OSN o zabránení a trestaní
zločinu genocídia, ktorý bol podpísaný 9.
decembra 1948 v Paríži, a ďalších
príslušných medzinárodných dohôd, a to
najmä členské štáty EÚ, aby zabránili
vojnovým zločinom, zločinom proti
ľudskosti a genocíde na svojom území;
nalieha na všetky krajiny, ktoré tak ešte
neurobili, vrátane Sýrie a Iraku, aby
uznali právomoc Medzinárodného
trestného súdu;
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Pozmeňujúci návrh 2
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito
Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL
Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD
Systematické masové vyvražďovanie náboženských menšín zo strany ISIS
Spoločný návrh uznesenia
Odsek 14
Spoločný návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že je dôležité, aby
medzinárodné spoločenstvo poskytlo v
súlade s medzinárodným právom ochranu
a pomoc vrátane vojenskej ochrany
a pomoci všetkým tým, ktorí sú terčom tzv.
ISIS/Dá’iš a iných teroristických
organizácií na Blízkom východe, ako sú
etnické a náboženské menšiny, a aby sa
tieto skupiny podieľali na budúcich
politických trvalých riešeniach; vyzýva
všetky strany zapojené do konfliktu, aby
dodržiavali všeobecné ľudské práva a
uľahčili poskytovanie humanitárnej
pomoci a podpory všetkými možnými
spôsobmi; požaduje vytvorenie
humanitárnych koridorov; domnieva sa, že
súčasťou reakcie na obrovskú výzvu, ktorú
predstavuje poskytnutie dočasnej ochrany
miliónom utečencov, ktorí sú obeťami
konfliktu v Sýrii a Iraku, by mohli byť
bezpečné útočiská chránené jednotkami s
mandátom OSN;

14. zdôrazňuje, že je dôležité, aby
medzinárodné spoločenstvo prijalo všetky
nevyhnutné civilné opatrenia v súlade s
medzinárodným právom s cieľom
poskytnúť ochranu a pomoc všetkým tým,
ktorí sú terčom tzv. ISIS/Dá’iš a iných
teroristických organizácií na Blízkom
východe, ako sú etnické a náboženské
menšiny, a aby sa tieto skupiny podieľali
na budúcich politických trvalých
riešeniach; vyzýva všetky strany zapojené
do konfliktu, aby dodržiavali všeobecné
ľudské práva a uľahčili poskytovanie
humanitárnej pomoci a podpory všetkými
možnými spôsobmi; požaduje vytvorenie
humanitárnych koridorov; domnieva sa, že
súčasťou reakcie na obrovskú výzvu, ktorú
predstavuje poskytnutie dočasnej ochrany
miliónom utečencov, ktorí sú obeťami
konfliktu v Sýrii a Iraku, by mohli byť
bezpečné útočiská chránené jednotkami s
mandátom OSN;
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