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Tarkistus  1 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. muistuttaa tukevansa vakaasti kahden 

valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 

1967 rajoihin ja osapuolten sopimiin maa-

alueiden vaihtoihin ja Jerusalemin asemaan 

molempien valtioiden pääkaupunkina ja 

joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja 

itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti 

yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan 

valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja 

turvallisuuden vallitessa ja molempien 

osapuolten tunnustamina, 

itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen 

oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen 

pohjalta; korostaa, että väkivallattomat 

menetelmät sekä ihmisoikeuksien ja 

humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen 

ovat ainoa tapa saavuttaa 

oikeudenmukainen ja kestävä rauha 

israelilaisten ja palestiinalaisten välille; 

2. muistuttaa tukevansa vakaasti kaksi 

valtiota kahdelle kansalle -ratkaisua, joka 

perustuu vuoden 1967 rajoihin ja 

osapuolten sopimiin maa-alueiden 

vaihtoihin ja Jerusalemin asemaan 

molempien valtioiden pääkaupunkina ja 

joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja 

itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti 

yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan 

valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja 

turvallisuuden vallitessa ja molempien 

osapuolten tunnustamina, 

itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen 

oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen 

pohjalta; korostaa, että väkivallattomat 

menetelmät sekä ihmisoikeuksien ja 

humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen 

ovat ainoa tapa saavuttaa 

oikeudenmukainen ja kestävä rauha 

israelilaisten ja palestiinalaisten välille; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. on ilahtunut siitä, että EU haluaa näyttää 

myönteistä esimerkkiä ja antaa tarvittavaa 

tukea ja siten helpottaa Israelin ja 

Palestiinan välisen konfliktin sekä 

arabimaiden ja Israelin välisen laajemman 

konfliktin ratkaisemista rauhanomaisin ja 

rakentavin keinoin, sillä Lähi-idän 

turvallisuus, vakaus ja vauraus on myös 

EU:n etu; kehottaa kuitenkin laatimaan 

aivan uudenlaisen EU:n lähestymistavan, 

joka todella edistäisi rauhaa sekä 

israelilaisten ja palestiinalaisten 

turvallisuutta; pitää myönteisenä komission 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

henkilökohtaista sitoutumista sekä Lähi-

idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n 

uuden erityisedustajan nimittämistä, ja 

tukee heidän toimiaan tässä asiassa; 

4. on ilahtunut siitä, että EU haluaa näyttää 

myönteistä esimerkkiä ja antaa tarvittavaa 

tukea ja siten helpottaa Israelin ja 

Palestiinan välisen konfliktin sekä 

arabimaiden ja Israelin välisen laajemman 

konfliktin ratkaisemista rauhanomaisin ja 

rakentavin keinoin, sillä Lähi-idän 

turvallisuus, vakaus ja vauraus on myös 

EU:n etu; kehottaa kuitenkin laatimaan 

aivan uudenlaisen ja rakentavan EU:n 

lähestymistavan, joka todella edistäisi 

rauhaa sekä israelilaisten ja 

palestiinalaisten turvallisuutta; pitää 

myönteisenä komission 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

henkilökohtaista sitoutumista sekä Lähi-

idän rauhanprosessia käsittelevän EU:n 

uuden erityisedustajan nimittämistä, ja 

tukee heidän toimiaan tässä asiassa; 

Or. en 

 

 


