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14.2.2012 B7-0071/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. zdôrazňuje potrebu medzinárodného 
monitorovania situácie v oblasti ľudských 
práv v Západnej Sahare, v neposlednom 
rade prostredníctvom osobitných 
spravodajcov UNHRC; 

17. zdôrazňuje potrebu medzinárodného 
monitorovania situácie v oblasti ľudských 
práv v Západnej Sahare zriadením úradu 

vysokého komisára OSN pre ľudské práva 

v Západnej Sahare a v neposlednom rade 
prostredníctvom využitia osobitných 
spravodajcov UNHRC; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Barbara Lochbihler 

v mene skupiny Verts/ALE 
Richard Howitt 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0071/2012 

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

Pozícia Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva  

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. opakuje svoju výzvu adresovanú 
vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke 
Komisie a členským štátom EÚ, aby sa 
usilovali prijať silnú spoločnú pozíciu EÚ 
v súvislosti s opatreniami nadväzujúcimi 
na vyšetrovaciu misiu pre konflikt v Gaze 
a aby v nej verejne požadovali plnenie 
odporúčaní tejto misie a zodpovednosť 
v prípade všetkých porušení 
medzinárodného práva bez ohľadu na 
údajného páchateľa prostredníctvom 
uskutočnenia nezávislých, nestranných, 
transparentných a účinných vyšetrovaní; 

20. opakuje svoju výzvu adresovanú 
vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke 
Komisie a členským štátom EÚ, aby sa 
usilovali prijať silnú spoločnú pozíciu EÚ 
v súvislosti s opatreniami nadväzujúcimi 
na vyšetrovaciu misiu pre konflikt v Gaze 
a aby v nej verejne požadovali plnenie 
odporúčaní tejto misie a zodpovednosť 
v prípade všetkých porušení 
medzinárodného práva bez ohľadu na 
údajného páchateľa prostredníctvom 
uskutočnenia nezávislých, nestranných, 
transparentných a účinných vyšetrovaní; 
zastáva názor, že bez zodpovednosti 

a spravodlivosti nemôže existovať 

efektívny mierový proces na Blízkom 

východe;  

Or. en 

 
 


