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Poprawka  1 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. ponownie podkreśla swoje zdecydowane 

poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego 

w oparciu o granice z 1967 r. i wspólne 

ustalenie zamiany ziem, z Jerozolimą jako 

stolicą obu państw – bezpiecznego Państwa 

Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, 

demokratycznego i zdolnego do 

samostanowienia Państwa Palestyna – 

wzajemnie uznających się i 

współistniejących obok siebie w pokoju 

i poczuciu bezpieczeństwa, na podstawie 

prawa do samostanowienia i przy pełnym 

poszanowaniu prawa międzynarodowego; 

podkreśla, Ŝe jedyną drogą do osiągnięcia 

trwałego pokoju między Izraelczykami i 

Palestyńczykami są działania bez uŜycia 

przemocy oraz przestrzeganie praw 

człowieka i prawa humanitarnego; 

2. ponownie podkreśla swoje zdecydowane 

poparcie dla rozwiązania przewidującego 

dwa państwa dla dwóch narodów 

w oparciu o granice z 1967 r. i wspólne 

ustalenie zamiany ziem, z Jerozolimą jako 

stolicą obu państw – bezpiecznego Państwa 

Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, 

demokratycznego i zdolnego do 

samostanowienia Państwa Palestyna – 

wzajemnie uznających się i 

współistniejących obok siebie w pokoju 

i poczuciu bezpieczeństwa, na podstawie 

prawa do samostanowienia i przy pełnym 

poszanowaniu prawa międzynarodowego; 

podkreśla, Ŝe jedyną drogą do osiągnięcia 

trwałego pokoju między Izraelczykami i 

Palestyńczykami są działania bez uŜycia 

przemocy oraz przestrzeganie praw 

człowieka i prawa humanitarnego; 
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Poprawka  2 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe UE 

pragnie odgrywać pozytywną rolę i 

zapewnić niezbędne wsparcie dla procesu 

rozwiązania konfliktu izraelsko-

palestyńskiego oraz szerszego konfliktu 

arabsko-izraelskiego poprzez pokojowe i 

konstruktywne środki słuŜące interesom 

UE w zakresie bezpieczeństwa, stabilności 

i dobrobytu na Bliskim Wschodzie; apeluje 

jednakŜe o nowe podejście UE, które 

autentycznie przyczyni się do 

zaprowadzenia pokoju i zapewni 

bezpieczeństwo zarówno Izraelczykom, jak 

i Palestyńczykom; z zadowoleniem 

przyjmuje osobiste zaangaŜowanie 

wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz powołanie nowego przedstawiciela 

UE ds. procesu pokojowego na Bliskim 

Wschodzie i wspiera ich działania w tym 

zakresie;  

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe UE 

pragnie odgrywać pozytywną rolę i 

zapewnić niezbędne wsparcie dla procesu 

rozwiązania konfliktu izraelsko-

palestyńskiego oraz szerszego konfliktu 

arabsko-izraelskiego poprzez pokojowe i 

konstruktywne środki słuŜące interesom 

UE w zakresie bezpieczeństwa, stabilności 

i dobrobytu na Bliskim Wschodzie; apeluje 

jednakŜe o nowe i konstruktywne 

podejście UE, które autentycznie przyczyni 

się do zaprowadzenia pokoju i zapewni 

bezpieczeństwo zarówno Izraelczykom, jak 

i Palestyńczykom; z zadowoleniem 

przyjmuje osobiste zaangaŜowanie 

wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej 

przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz powołanie nowego przedstawiciela 

UE ds. procesu pokojowego na Bliskim 

Wschodzie i wspiera ich działania w tym 

zakresie;  

Or. en 
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