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Изменение  1 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 
 
Предложение за обща резолюция 

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

Ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 
Предложение за обща резолюция Изменение 

2. потвърждава отново своята силна 
подкрепа за решението, основано на 
съществуването на две държави, въз 
основа на границите от 1967 г., с 
взаимно договорени размени на земи, 
при което Йерусалим е столица и на 
двете държави, а държавата Израел, 
чиято сигурност е гарантирана, и една 
независима, демократична, 
териториално свързана и жизнеспособна 
държава Палестина съществуват 
съвместно в условия на мир и сигурност 
и взаимно признаване, въз основа на 
правото на самоопределяне и пълното 
спазване на международното право; 
подчертава, че ненасилствените 
средства и зачитането на правата на 
човека и на хуманитарното право са 
единственият път за постигане на 
справедлив и траен мир между израелци 
и палестинци; 

2. потвърждава отново своята силна 
подкрепа за решението, основано на 
съществуването на две държави за два 
народа, въз основа на границите от 1967 
г., с взаимно договорени размени на 
земи, при което Йерусалим е столица и 
на двете държави, а държавата Израел, 
чиято сигурност е гарантирана, и една 
независима, демократична, 
териториално свързана и жизнеспособна 
държава Палестина съществуват 
съвместно в условия на мир и сигурност 
и взаимно признаване, въз основа на 
правото на самоопределяне и пълното 
спазване на международното право; 
подчертава, че ненасилствените 
средства и зачитането на правата на 
човека и на хуманитарното право са 
единственият път за постигане на 
справедлив и траен мир между израелци 
и палестинци; 
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Изменение  2 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 
 
Предложение за обща резолюция 

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

Ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 
Предложение за обща резолюция Изменение 

4. приветства положителната роля и 
необходимата подкрепа, която ЕС желае 
да предоставя в улесняването на 
разрешаването на израелско-
палестинския конфликт и по-широкия 
арабско-израелски конфликт с мирни и 
конструктивни средства, които служат 
на интересите на ЕС за сигурност, 
стабилност и благоденствие в Близкия 
изток; призовава, обаче, за нов подход 
на ЕС, който действително да служи на 
интересите на мира и сигурността както 
за израелците, така и за палестинците; 
приветства личния ангажимент на 
ВП/ЗП и назначаването на новия 
специален представител на ЕС за 
близкоизточния мирен процес и 
подкрепя техните усилия в това 
отношение;  

4. приветства положителната роля и 
необходимата подкрепа, която ЕС желае 
да предоставя в улесняването на 
разрешаването на израелско-
палестинския конфликт и по-широкия 
арабско-израелски конфликт с мирни и 
конструктивни средства, които служат 
на интересите на ЕС за сигурност, 
стабилност и благоденствие в Близкия 
изток; призовава за нов и 
конструктивен подход на ЕС, който 
действително да служи на интересите на 
мира и сигурността както за израелците, 
така и за палестинците; приветства 
личния ангажимент на ВП/ЗП и 
назначаването на новия специален 
представител на ЕС за близкоизточния 
мирен процес и подкрепя техните 
усилия в това отношение;  

Or. en 

 
 


