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Predlog spremembe  1 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva vse pogodbenice konvencije 

Združenih narodov o preprečevanju in 

kaznovanju zločina genocida, ki je bila 

9. decembra 1948 podpisana v Parizu, in 

drugih ustreznih mednarodnih sporazumov, 

naj na svojem ozemlju preprečijo vojne 

zločine, zločine zoper človeštvu in 

genocid; poziva Sirijo in Irak, naj priznata 

pristojnost Mednarodnega kazenskega 

sodišča; 

3. poziva vse pogodbenice konvencije 

Združenih narodov o preprečevanju in 

kaznovanju zločina genocida, ki je bila 

9. decembra 1948 podpisana v Parizu, in 

drugih ustreznih mednarodnih sporazumov, 

naj na svojem ozemlju preprečijo vojne 

zločine, zločine zoper človeštvu in 

genocid; poziva vse države, ki tega še niso 

storile, vključno s Sirijo in Irakom, naj 

priznajo pristojnost Mednarodnega 

kazenskega sodišča; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poudarja pomembno vlogo, ki jo ima 

mednarodna skupnost pri zagotavljanju 

zaščite in pomoči, tudi vojaške, v skladu z 

mednarodnim pravom vsem tistim, ki so 

tarča t. i. ISIS/Daiša in drugih terorističnih 

organizacij na Bližnjem vzhodu, ter pomen 

politične udeležbe teh ljudi v prihodnjih 

trajnih političnih rešitvah; poziva vse 

strani, vpletene v konflikt, naj spoštujejo 

splošne človekove pravice in omogočijo 

zagotavljanje humanitarne pomoči po vseh 

možnih poteh; poziva k vzpostavitvi 

humanitarnih koridorjev; meni, da bi se 

lahko na ta izjemni izziv med drugim 

odzvali z varnimi območji pod zaščito sil 

OZN, kjer bi milijonom beguncev zaradi 

konflikta v Siriji in Iraku ponudili začasno 

zaščito; 

14. poudarja pomembnost vseh potrebnih 

civilnih ukrepov, ki bi jih morala 

mednarodna skupnost sprejeti v skladu z 

mednarodnim pravom, da bi zagotovila 

zaščito in pomoč vsem tistim, ki so tarča 

t. i. ISIS/Daiša in drugih terorističnih 

organizacij na Bližnjem vzhodu, ter 

politične udeležbe teh ljudi v prihodnjih 

trajnih političnih rešitvah; poziva vse 

strani, vpletene v konflikt, naj spoštujejo 

splošne človekove pravice in omogočijo 

zagotavljanje humanitarne pomoči po vseh 

možnih poteh; poziva k vzpostavitvi 

humanitarnih koridorjev; meni, da bi se 

lahko na ta izjemni izziv med drugim 

odzvali z varnimi območji pod zaščito sil 

OZN, kjer bi milijonom beguncev zaradi 

konflikta v Siriji in Iraku ponudili začasno 

zaščito; 

Or. en 
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