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Ändringsförslag  1 

Miguel Urbán Crespo, Tania Go nzález Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter  

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

samtliga fördragsslutande parter i FN:s 

konvention om förebyggande och 

bestraffning av brottet folkmord, 

undertecknad i Paris den 9 december 1948, 

samt i andra relevanta internationella 

överenskommelser, framför allt EU:s 

medlemsstater, att förhindra 

krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten 

och folkmord inom sina territorier. 

Parlamentet uppmanar Syrien och Irak att 

acceptera Internationella 

brottsmålsdomstolens domsbehörighet. 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

samtliga fördragsslutande parter i FN:s 

konvention om förebyggande och 

bestraffning av brottet folkmord, 

undertecknad i Paris den 9 december 1948, 

samt i andra relevanta internationella 

överenskommelser, framför allt EU:s 

medlemsstater, att förhindra 

krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten 

och folkmord inom sina territorier. 

Parlamentet uppmanar alla länder som 

ännu inte gjort det, bland dem Syrien och 

Irak att acceptera Internationella 

brottsmålsdomstolens domsbehörighet. 
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Ändringsförslag  2 

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

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet betonar att det är 

viktigt att det internationella samfundet, i 

överensstämmelse med folkrätten, 

tillhandahåller skydd och bistånd, också i 

form av militärt skydd och bistånd, till alla 

dem, som det så kallade IS/Daish och 

andra terroristorganisationer i Mellanöstern 

riktat in sig på, t.ex. etniska och religiösa 

minoriteter, och att sådana grupper deltar i 

framtida varaktiga politiska lösningar. 

Parlamentet uppmanar alla parter som är 

inblandade i konflikten att respektera de 

allmänna mänskliga rättigheterna och att 

underlätta tillhandahållandet av humanitärt 

bistånd och stöd genom alla tänkbara 

kanaler. Parlamentet yrkar på att det 

inrättas humanitära korridorer. Parlamentet 

anser att tillflyktsorter som skyddas av FN-

auktoriserade trupper skulle kunna utgöra 

en del av svaret på den väldiga utmaning 

som det innebär att tillhandahålla tillfälligt 

skydd för miljoner flyktingar från 

konflikten i Syrien och Irak. 

14. Europaparlamentet betonar att det är 

viktigt att det internationella samfundet, i 

överensstämmelse med folkrätten, vidtar 

alla nödvändiga civila åtgärder för att 

tillhandahålla skydd och bistånd, till alla 

dem, som det så kallade IS/Daish och 

andra terroristorganisationer i Mellanöstern 

riktat in sig på, t.ex. etniska och religiösa 

minoriteter, och att sådana grupper deltar i 

framtida varaktiga politiska lösningar. 

Parlamentet uppmanar alla parter som är 

inblandade i konflikten att respektera de 

allmänna mänskliga rättigheterna och att 

underlätta tillhandahållandet av humanitärt 

bistånd och stöd genom alla tänkbara 

kanaler. Parlamentet yrkar på att det 

inrättas humanitära korridorer. Parlamentet 

anser att tillflyktsorter som skyddas av FN-

auktoriserade trupper skulle kunna utgöra 

en del av svaret på den väldiga utmaning 

som det innebär att tillhandahålla tillfälligt 

skydd för miljoner flyktingar från 

konflikten i Syrien och Irak. 
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