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Amendement  6 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept de noodzaak van 

internationaal toezicht op de situatie van de 

mensenrechten in de Westelijke Sahara, 

vooral door een beroep te doen op speciaal 

rapporteurs van de Raad voor de rechten 

van de mens; 

17. onderstreept de noodzaak van 

internationaal toezicht op de situatie van de 

mensenrechten in de Westelijke Sahara, 

door in de Westelijke Sahara een bureau 

van het hoge commissariaat van de VN 

voor de mensenrechten in te richten, en 

vooral door een beroep te doen op speciaal 

rapporteurs van de Raad voor de rechten 

van de mens; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/7 

Amendement  7 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Richard Howitt 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0071/2012 

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

Standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de 

mens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. herhaalt zijn oproep aan de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 

EU-lidstaten om te streven naar een sterk 

gemeenschappelijk standpunt van de EU 

over de follow-up van de 

onderzoeksdelegatie inzake het conflict in 

de Gazastrook, met een openlijk verzoek 

om de aanbevelingen van deze delegatie 

ten uitvoer te leggen en rekenschap af te 

leggen voor alle schendingen van het 

internationale recht, ongeacht de 

vermeende daders, middels het verrichten 

van onafhankelijk, onpartijdig, transparant 

en doeltreffend onderzoek; 

20. herhaalt zijn oproep aan de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de 

EU-lidstaten om te streven naar een sterk 

gemeenschappelijk standpunt van de EU 

over de follow-up van de 

onderzoeksdelegatie inzake het conflict in 

de Gazastrook, met een openlijk verzoek 

om de aanbevelingen van deze delegatie 

ten uitvoer te leggen en rekenschap af te 

leggen voor alle schendingen van het 

internationale recht, ongeacht de 

vermeende daders, middels het verrichten 

van onafhankelijk, onpartijdig, transparant 

en doeltreffend onderzoek; stelt zich op het 

standpunt dat er geen sprake kan zijn van 

een doeltreffend vredesproces in het 

Midden-Oosten zonder dat 

verantwoording wordt afgelegd en recht 

wordt gedaan;  

Or. en 

 

 


