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Pozměňovací návrh  6 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje potřebu mezinárodního 

monitorování lidských práv v oblasti 

západní Sahary, v neposlední řadě 

prostřednictvím zvláštních zpravodajů 

UNHRC; 

17. zdůrazňuje potřebu mezinárodního 

monitorování lidských práv v oblasti 

západní Sahary prostřednictvím zřízení 

kanceláře vysokého komisaře pro lidská 

práva OSN na západní Sahaře a, v 

neposlední řadě, prostřednictvím zvláštních 

zpravodajů UNHRC 

Or. en 
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14. 2. 2012 B7-0071/7 

Pozměňovací návrh  7 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

Richard Howitt 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0071/2012 

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

Postoj Parlamentu k 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. znovu opakuje svou výzvu určenou 

vysoké představitelce, místopředsedkyni 

Komise a členským státům EU, aby 

spolupracovaly na vytvoření rozhodného 

společného postoje EU k opatřením 

navazujícím na zprávu z vyšetřovací mise 

o konfliktu v Gaze a aby veřejně 

požadovaly uplatnění doporučení této 

zprávy a vymáhání odpovědnosti za 

všechny případy porušení mezinárodního 

práva bez ohledu na to, kdo se jich údajně 

dopustil, a to prostřednictvím vedení 

nezávislých, nestranných, transparentních a 

účinných vyšetřování; 

20. znovu opakuje svou výzvu určenou 

vysoké představitelce, místopředsedkyni 

Komise a členským státům EU, aby 

spolupracovaly na vytvoření rozhodného 

společného postoje EU k opatřením 

navazujícím na zprávu z vyšetřovací mise 

o konfliktu v Gaze a aby veřejně 

požadovaly uplatnění doporučení této 

zprávy a vymáhání odpovědnosti za 

všechny případy porušení mezinárodního 

práva bez ohledu na to, kdo se jich údajně 

dopustil, a to prostřednictvím vedení 

nezávislých, nestranných, transparentních a 

účinných vyšetřování; zastává názor, že 

bez odpovědnosti a spravedlnosti nelze 

dosáhnout žádného účinného mírového 

procesu na Blízkém východě;  

Or. en 

 

 


