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Pozměňovací návrh  1 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje znepokojení nad porušováním 

lidských práv v řadě zemí, které jsou nově 

zvolenými členy UNHRC; 

3. vyjadřuje znepokojení nad porušováním 

lidských práv v řadě zemí, které jsou nově 

zvolenými členy UNHRC, včetně Alžírska, 
Číny, Kuby, Maroka, Ruska, Saúdské 
Arábie a Vietnamu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Priority EU na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vítá účast Palestiny jako nečlenského 
pozorovatelského státu v OSN od listopadu 

2012; znovu opakuje, že toto úsilí 
podporuje; poznamenává, že EU vyjádřila 

svou podporu plnohodnotnému členství 

Palestiny v OSN jakožto součást 

politického řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná 

žádné změny hranic existujících před 

rokem 1967, a to ani pokud jde 
o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě 

strany dohodnou; v této souvislosti sdílí 
závěry ze zasedání Rady EU dne 

16. prosince 2013 o mírovém procesu na 

Blízkém východě, které vyjádřily 

politování nad pokračujícím rozšiřováním 

izraelských osad, které jsou podle 

mezinárodního práva nezákonné 

a představují překážku dosažení míru;  

17. vítá účast Palestiny jako nečlenského 
pozorovatelského státu v OSN od listopadu 

2012; znovu opakuje, že toto úsilí 
podporuje; poznamenává, že EU vyjádřila 

svou podporu plnohodnotnému členství 

Palestiny v OSN jakožto součást 

politického řešení izraelsko-palestinského 

konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná 

žádné změny hranic existujících před 

rokem 1967, a to ani pokud jde 
o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě 

strany dohodnou; v této souvislosti sdílí 
závěry ze zasedání Rady EU dne 

16. prosince 2013 o mírovém procesu na 

Blízkém východě, které vyjádřily 

politování nad pokračujícím rozšiřováním 

izraelských osad, které jsou podle 

mezinárodního práva nezákonné 

a představují překážku dosažení míru; 
vyjadřuje politování nad porušováním 
lidských práv ze strany palestinských 
orgánů, jakož i nad pokračujícím 
odpalováním raket z Gazy na Izrael;  

Or. en 
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