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Изменение  1 

Анджей Гжиб 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

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

приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

68. изразява дълбока загриженост 

относно хуманитарната криза в Газа; 

призовава ЕС и неговите държави 

членки публично да изразят подкрепа за 

анкетната комисия на ООН и да осъдят 

липсата на сътрудничество от страна на 

израелските органи и отказа от тяхна 

страна да предоставят достъп на 

анкетната комисия, чрез публично 

изявление на Съвета по правата на 

човека; подчертава, че справедливостта 

и зачитането на принципите на 

правовата държава са незаменима 

основа за мир и подчертава, че 

ширещата се продължителна и системна 

безнаказаност за нарушения на 

международното право трябва да бъде 

спряна; приветства откриването на 

предварително разследване на 

положението в Палестина от страна на 

прокурора на Международния 

наказателен съд (МНС); призовава ЕС за 

пълно сътрудничество със Службата на 

прокурора на МНС; призовава ЕС да се 

ангажира отново с позиция 7 от дневния 

68. осъжда ракетните нападения 

срещу Израел от ивицата Газа от 

страна на Хамас и други 

терористични групировки и изразява 

дълбока загриженост относно 

хуманитарната криза в Газа; призовава 

ЕС и неговите държави членки 

публично да изразят подкрепа за 

анкетната комисия на ООН и да осъдят 

липсата на сътрудничество от страна на 

израелските органи и отказа от тяхна 

страна да предоставят достъп на 

анкетната комисия, чрез публично 

изявление на Съвета по правата на 

човека; подчертава, че справедливостта 

и зачитането на принципите на 

правовата държава са незаменима 

основа за мир и подчертава, че 

ширещата се продължителна и системна 

безнаказаност за нарушения на 

международното право трябва да бъде 

спряна; приветства откриването на 

предварително разследване на 

положението в Палестина от страна на 

прокурора на Международния 
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ред на Съвета по правата на човека и да 

осъди решително продължителните 

нарушения на международното право и 

неизпълнението на консултативното 

становище на Международния съд, и да 

подкрепи подновяването на мандата на 

анкетната комисия; 

наказателен съд (МНС); призовава ЕС за 

пълно сътрудничество със Службата на 

прокурора на МНС; призовава ЕС да се 

ангажира отново с позиция 7 от дневния 

ред на Съвета по правата на човека и да 

осъди решително продължителните 

нарушения на международното право и 

неизпълнението на консултативното 

становище на Международния съд, и да 

подкрепи подновяването на мандата на 

анкетната комисия; 

Or. en 

 

 


