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Muudatusettepanek  1 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

2. kinnitab oma kindlat toetust kahel riigil 

põhinevale lahendusele, mille aluseks on 

1967. aasta piirid, olles vahetanud 

vastastikusel kokkuleppel maid, ja mille 

kohaselt Jeruusalemm on mõlema riigi 

pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, 

demokraatlik ja elujõuline Palestiina 

naaberriik eksisteerivad kõrvuti 

rahumeelselt ja turvaliselt ning vastastikuse 

tunnustamise vaimus, lähtudes 

enesemääramise õigusest ja järgides 

täielikult rahvusvahelist õigust; rõhutab, et 

vägivallast hoidumine ning inimõiguste ja 

humanitaarõiguse austamine on ainus viis, 

kuidas jõuda õiglase ja kestva rahuni 

iisraellaste ja palestiinlaste vahel; 

2. kinnitab oma kindlat toetust kahe rahva 

jaoks kahel riigil põhinevale lahendusele, 

mille aluseks on 1967. aasta piirid, olles 

vahetanud vastastikusel kokkuleppel maid, 

ja mille kohaselt Jeruusalemm on mõlema 

riigi pealinn ning Iisraeli Riik ja iseseisev, 

demokraatlik ja elujõuline Palestiina 

naaberriik eksisteerivad kõrvuti 

rahumeelselt ja turvaliselt ning vastastikuse 

tunnustamise vaimus, lähtudes 

enesemääramise õigusest ja järgides 

täielikult rahvusvahelist õigust; rõhutab, et 

vägivallast hoidumine ning inimõiguste ja 

humanitaarõiguse austamine on ainus viis, 

kuidas jõuda õiglase ja kestva rahuni 

iisraellaste ja palestiinlaste vahel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Charles Tannock 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

4. tunneb heameelt asjaolu pärast, et EL 

soovib täita positiivset rolli ja anda 

vajalikku toetust, aidates kaasa Iisraeli ja 

Palestiina ning laiema Araabia ja Iisraeli 

konflikti rahumeelsele ja konstruktiivsele 

lahendamisele, mis teenib ELi huve 

julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse tagamisel 

Lähis-Idas; nõuab samas värsket ELi 

lähenemisviisi, mis teeniks tõeliselt nii 

palestiinlaste kui ka iisraellaste rahu ja 

julgeoleku huve; tunneb heameelt liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoni asepresidendi isikliku 

pühendumise ning uue ELi eriesindaja 

nimetamise üle Lähis-Ida rahuprotsessi 

jaoks ning toetab ühtlasi nende 

jõupingutusi;  

4. tunneb heameelt asjaolu pärast, et EL 

soovib täita positiivset rolli ja anda 

vajalikku toetust, aidates kaasa Iisraeli ja 

Palestiina ning laiema Araabia ja Iisraeli 

konflikti rahumeelsele ja konstruktiivsele 

lahendamisele, mis teenib ELi huve 

julgeoleku, stabiilsuse ja jõukuse tagamisel 

Lähis-Idas; nõuab samas värsket ja 

konstruktiivset ELi lähenemisviisi, mis 

teeniks tõeliselt nii palestiinlaste kui ka 

iisraellaste rahu ja julgeoleku huve; tunneb 

heameelt liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresidendi isikliku 

pühendumise ning uue ELi eriesindaja 

nimetamise üle Lähis-Ida rahuprotsessi 

jaoks ning toetab ühtlasi nende 

jõupingutusi;  

Or. en 

 

 


