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Wspólny projekt rezolucji 

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

Priorytety UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r. 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

68. wyraŜa głębokie zaniepokojenie 

kryzysem humanitarnym w Gazie; wzywa 

UE i jej państwa członkowskie do 

publicznego wyraŜenia poparcia dla 

komisji dochodzeniowej ONZ, a takŜe do 

poddania władz izraelskich krytyce w 

związku z brakiem współpracy z tą 

komisją oraz nieudzieleniem jej wstępu, w 

drodze wydania oświadczenia publicznego 

podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ; 

podkreśla, Ŝe sprawiedliwość i 

poszanowanie praworządności to 

niezbędne podstawy pokoju i domaga się 

połoŜenia kresu długoletniej, stałej 

bezkarności za naruszanie prawa 

międzynarodowego; z zadowoleniem 

przyjmuje otwarcie przez prokuratora 

Międzynarodowego Trybunału Karnego 

wstępnego postepowania w celu zbadania 

sytuacji w Palestynie; wzywa UE do pełnej 

współpracy z jego biurem; wzywa UE do 

ponownego zaangaŜowania się w kwestię 

będącą przedmiotem pkt 7 porządku obrad 

Rady Praw Człowieka ONZ oraz do 

zdecydowanego potępienia dalszego 

68. potępia ostrzały rakietowe na Izrael 

przeprowadzone przez Hamas i inne 

ugrupowania zbrojne ze Strefy Gazy oraz 

wyraŜa głębokie zaniepokojenie kryzysem 

humanitarnym w Gazie; wzywa UE i jej 

państwa członkowskie do publicznego 

wyraŜenia poparcia dla komisji 

dochodzeniowej ONZ, a takŜe do poddania 

władz izraelskich krytyce w związku z 

brakiem współpracy z tą komisją oraz 

nieudzieleniem jej wstępu, w drodze 

wydania oświadczenia publicznego 

podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ; 

podkreśla, Ŝe sprawiedliwość i 

poszanowanie praworządności to 

niezbędne podstawy pokoju i domaga się 

połoŜenia kresu długoletniej, stałej 

bezkarności za naruszanie prawa 

międzynarodowego; z zadowoleniem 

przyjmuje otwarcie przez prokuratora 

Międzynarodowego Trybunału Karnego 

wstępnego postepowania w celu zbadania 

sytuacji w Palestynie; wzywa UE do pełnej 

współpracy z jego biurem; wzywa UE do 

ponownego zaangaŜowania się w kwestię 
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naruszania praw międzynarodowego oraz 

niewdroŜenia opinii doradczej MTK, a 

takŜe do wsparcia przedłuŜenia mandatu 

komisji dochodzeniowej ONZ; 

będącą przedmiotem pkt 7 porządku obrad 

Rady Praw Człowieka ONZ oraz do 

zdecydowanego potępienia dalszego 

naruszania praw międzynarodowego oraz 

niewdroŜenia opinii doradczej MTK, a 

takŜe do wsparcia przedłuŜenia mandatu 

komisji dochodzeniowej ONZ; 

Or. en 

 

 


