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Amendamentul 1 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. își reafirmă sprijinul ferm în favoarea 
unei soluții bazate pe coexistența a două 
state, pe baza frontierelor din 1967, cu 
Ierusalimul servind drept capitală pentru 
ambele state, cu un stat Israel sigur și un 
stat palestinian independent, democratic, 
contiguu și viabil care să conviețuiască în 
pace, securitate și recunoaștere reciprocă, 
pe baza dreptului la autodeterminare și a 
respectului deplin al dreptului 
internațional; subliniază că mijloacele non-
violente și respectarea drepturilor omului și 
a dreptului umanitar reprezintă singura 
modalitate de a instaura o pace justă și de 
durată între israelieni și palestinieni; 

2. își reafirmă sprijinul ferm în favoarea 
unei soluții bazate pe coexistența a două 
state pentru două popoare, pe baza 
frontierelor din 1967, cu Ierusalimul 
servind drept capitală pentru ambele state, 
cu un stat Israel sigur și un stat palestinian 
independent, democratic, contiguu și viabil 
care să conviețuiască în pace, securitate și 
recunoaștere reciprocă, pe baza dreptului la 
autodeterminare și a respectului deplin al 
dreptului internațional; subliniază că 
mijloacele non-violente și respectarea 
drepturilor omului și a dreptului umanitar 
reprezintă singura modalitate de a instaura 
o pace justă și de durată între israelieni și 
palestinieni; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Charles Tannock 
în numele Grupului ECR 
 
Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. salută rolul pozitiv și susținerea necesară 
pe care UE dorește să o ofere în facilitarea 
soluționării conflictului israeliano-
palestinian și a conflictului mai extins 
israeliano-arab prin mijloace pașnice și 
constructive, care să servească interesul 
UE de a vedea instaurată securitatea, 
stabilitatea și prosperitatea în Orientul 
Mijlociu; solicită însă adoptarea unei noi 
abordări la nivelul UE, care să fie cu 
adevărat în interesul păcii și al securității, 
atât pentru poporul palestinian, cât și 
pentru cel israelian; salută angajamentul 
personal al VP/ÎR și numirea noului 
Reprezentant Special al UE pentru procesul 
de pace din Orientul Mijlociu și sprijină 
eforturile lor în acest sens;  

4. salută rolul pozitiv și susținerea necesară 
pe care UE dorește să o ofere în facilitarea 
soluționării conflictului israeliano-
palestinian și a conflictului mai extins 
israeliano-arab prin mijloace pașnice și 
constructive, care să servească interesul 
UE de a vedea instaurată securitatea, 
stabilitatea și prosperitatea în Orientul 
Mijlociu; solicită însă adoptarea unei noi 
abordări constructive la nivelul UE, care să 
fie cu adevărat în interesul păcii și al 
securității, atât pentru poporul palestinian, 
cât și pentru cel israelian; salută 
angajamentul personal al VP/ÎR și numirea 
noului Reprezentant Special al UE pentru 
procesul de pace din Orientul Mijlociu și 
sprijină eforturile lor în acest sens;  

Or. en 

 
 


