
 

AM\1022810FI.doc  PE529.632v01-00 }  

 PE529.633v01-00 }  

 PE529.634v01-00 }  
 PE529.635v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.3.2014  B7-0234/2014 }  

 B7-0235/2014 }  

 B7-0236/2014 }  

 B7-0237/2014 } RC1/Am. 1 

Tarkistus  1 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on huolissaan joidenkin YK:n 

ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen 

jäsenmaiden ihmisoikeusloukkauksista; 

3. on huolissaan joidenkin YK:n 

ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen 

jäsenmaiden, kuten Algerian, Kiinan, 

Kuuban, Marokon, Venäjän, Saudi-

Arabian ja Vietnamin, 

ihmisoikeusloukkauksista; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Leonidas Donskis, Sarah Ludford 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pitää myönteisenä, että Palestiina on 

marraskuusta 2012 lähtien osallistunut 

YK:n toimintaan tarkkailijana ilman 

jäsenyyttä; painottaa jälleen kannattavansa 

tätä kehitystä; panee merkille, että EU on 

ilmaissut tukevansa osana Israelin ja 

Palestiinan konfliktin poliittista ratkaisua 

Palestiinan pyrkimyksiä YK:n 

täysjäsenyyteen; vahvistaa, että EU ei 

hyväksy muutoksia ennen vuotta 1967 

voimassa olleisiin rajoihin, ei myöskään 

Jerusalemin osalta, paitsi jos niistä on 

sovittu osapuolten kesken; yhtyy tältä osin 

Lähi-idän rauhanprosessista 

16. joulukuuta 2013 annettuihin neuvoston 

päätelmiin, joissa pidettiin valitettavana 

sitä, että Israel laajentaa edelleen 

siirtokuntia, jotka kansainvälisen oikeuden 

mukaan ovat laittomia ja muodostavat 

esteen rauhalle; 

17. pitää myönteisenä, että Palestiina on 

marraskuusta 2012 lähtien osallistunut 

YK:n toimintaan tarkkailijana ilman 

jäsenyyttä; painottaa jälleen kannattavansa 

tätä kehitystä; panee merkille, että EU on 

ilmaissut tukevansa osana Israelin ja 

Palestiinan konfliktin poliittista ratkaisua 

Palestiinan pyrkimyksiä YK:n 

täysjäsenyyteen; vahvistaa, että EU ei 

hyväksy muutoksia ennen vuotta 1967 

voimassa olleisiin rajoihin, ei myöskään 

Jerusalemin osalta, paitsi jos niistä on 

sovittu osapuolten kesken; yhtyy tältä osin 

Lähi-idän rauhanprosessista 

16. joulukuuta 2013 annettuihin neuvoston 

päätelmiin, joissa pidettiin valitettavana 

sitä, että Israel laajentaa edelleen 

siirtokuntia, jotka kansainvälisen oikeuden 

mukaan ovat laittomia ja muodostavat 

esteen rauhalle; pitää valitettavana 

Palestiinan viranomaisten tekemiä 

ihmisoikeusloukkauksia sekä jatkuvia 

Gazasta Israeliin suunnattuja raketti-

iskuja; 

Or. en 

 

 


