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Amendamentul 1 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului din 2015 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

68. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu criza umanitară din Gaza; 
invită UE și statele sale membre să-și 
exprime public sprijinul pentru Comisia de 
anchetă a ONU (CoI) și să denunțe lipsa de 
cooperare și neacordarea accesului acesteia 
de către autoritățile israeliene, printr-o 
declarație publică la nivelul CDO; 
subliniază că justiția și respectarea statului 
de drept constituie bazele indispensabile 

pentru pace și că impunitatea prevalentă, 
sistematică și de lungă durată pentru 
încălcarea dreptului internațional trebuie să 

înceteze; salută inițierea de către 
procurorul Curții Penale Internaționale 
(CPI) a unei examinări preliminare a 
situației din Palestina; invită UE să 
coopereze pe deplin cu Biroul procurorului 

CPI; invită UE să-și reafirme sprijinul 
pentru punctul 7 al CDO și să condamne cu 

tărie încălcarea îndelungată a dreptului 
internațional și neimplementarea avizului 
consultativ al Curții Internaționale de 

Justiție, precum și să sprijine reînnoirea 
mandatului CoI; 

68. condamnă atacurile cu rachetă asupra 
Israelului lansate din Fâșia Gaza de către 
Hamas și alte grupări armate și își 
exprimă profunda îngrijorare în legătură cu 
criza umanitară din Gaza; invită UE și 
statele sale membre să-și exprime public 
sprijinul pentru Comisia de anchetă a ONU 
(CoI) și să denunțe lipsa de cooperare și 
neacordarea accesului acesteia de către 
autoritățile israeliene, printr-o declarație 

publică la nivelul CDO; subliniază că 
justiția și respectarea statului de drept 
constituie bazele indispensabile pentru 

pace și că impunitatea prevalentă, 
sistematică și de lungă durată pentru 

încălcarea dreptului internațional trebuie să 
înceteze; salută inițierea de către 
procurorul Curții Penale Internaționale 
(CPI) a unei examinări preliminare a 
situației din Palestina; invită UE să 
coopereze pe deplin cu Biroul procurorului 
CPI; invită UE să-și reafirme sprijinul 
pentru punctul 7 al CDO și să condamne cu 

tărie încălcarea îndelungată a dreptului 
internațional și neimplementarea avizului 
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consultativ al Curții Internaționale de 
Justiție, precum și să sprijine reînnoirea 
mandatului CoI; 

Or. en 

 
 
 


