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Amendamentul  1 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la gropile comune din Irak 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  12a. reamintește că Rezoluția 2253 (2015) 

a Consiliului de Securitate al ONU le-a 

impus statelor membre ale ONU obligația 

juridică de a interzice acordarea oricărui 

tip de asistență așa-numitei „Daesh” sau 

altor organizații teroriste, în special 

furnizarea de arme și de asistență 

financiară, inclusiv prin comerțul ilegal 

cu petrol, și le îndeamnă să considere 

acest tip de asistență drept un delict în 

conformitate cu legislația națională; 

reamintește că nerespectarea de către un 

stat membru a acestei recomandări ar 

constitui o încălcare a dreptului 

internațional și ar conferi celorlalte state 

membre obligația juridică de a pune în 

aplicare rezoluția Consiliului de 

Securitate al ONU, luând măsuri pentru a 

aduce în fața justiției persoanele și 

entitățile responsabile; îndeamnă pe 

fiecare dintre părțile contractante la 

Convenția ONU din 1948 privind 

prevenirea și reprimarea crimei de 
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genocid și la alte acorduri internaționale 

pentru prevenirea și pedepsirea crimelor 

de război, crimelor împotriva umanității și 

genocidului care sprijină în vreun fel, 

cooperează, finanțează sau sunt complici 

la aceste crime să își îndeplinească întru 

totul obligațiile juridice care decurg din 

convenție sau din alte asemenea acorduri 

internaționale și să pună capăt acestor 

practici inacceptabile, care provoacă 

suferințe enorme societății irakiene, 

destabilizând grav țările vecine și pacea și 

securitatea internațională; 

Or. en 

 

 


