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Изменение  1 

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Беатрикс фон Щорх 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно масовите гробове в Ирак 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  12a. припомня, че Резолюция 2253 

(2015) на Съвета за сигурност на ООН 

налага правно задължение на 

държавите-членки на ООН да 

забраняват всякакъв вид помощ на 

ИДИЛ/Даиш или други терористични 

организации, и по-специално по 

отношение на доставка на оръжия 

или финансова помощ, включително 

чрез незаконната търговия с нефт, и 

настоятелно ги призовава да обявят 

този вид подпомагане за 

престъпление съгласно националното 

законодателство; припомня, че 

липсата на съответни действия от 

страна на държава членка би 

представлявала нарушение на 

международното право и би 

наложила на други държави членки 

правно задължение да изпълнят 

резолюцията на Съвета за сигурност 

на ООН като предприемат мерки за 

изправяне пред правосъдието на 
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лицата и структурите, които носят 

отговорност; настоятелно приканва 

страните по Конвенцията на ООН 

от 9 декември 1948 г. за 

предотвратяване и наказване на 

престъплението геноцид и по други 

международни споразумения за 

предотвратяване и наказване на 

военни престъпления, престъпления 

срещу човечеството и геноцид, които 

по някакъв начин подкрепят, 

сътрудничат, финансират или са 

съучастници в тези престъпления, в 

пълна степен да изпълнят своите 

правни задължения съобразно 

конвенцията и други такива 

международни споразумения и да 

спрат тези неприемливи практики, 

които причиняват огромни щети на 

иракското и сирийското общество и 

сериозно дестабилизират съседните 

страни и международния мир и 

сигурност; 

Or. en 

 

 


