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Pozměňovací návrh  1 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

o prioritách EU pro činnost Rady OSN pro lidská práva v roce 2015 

Společný návrh usnesení 

Bod 68 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

humanitární krizí v Gaze; vyzývá EU a její 

členské státy, aby veřejně vyjádřily 

podporu vyšetřovací komisi OSN a formou 

veřejného vyjádření na zasedání UNHRC 

odsoudily skutečnost, že izraelské orgány 

s vyšetřovací komisí OSN nedostatečně 

spolupracují a neumožňují jí dostatečný 

přístup; zdůrazňuje, že nezbytným 

předpokladem míru je spravedlnost 

a dodržování právního státu, a zdůrazňuje, 

že musí přestat dlouhodobá systémová 

beztrestnost osob porušujících mezinárodní 

právo; vítá, že žalobce Mezinárodního 

trestního soudu zahájil předběžné 

posouzení situace v Palestině; vyzývá EU, 

aby plně spolupracovala s žalobcem 

Mezinárodního trestního soudu; žádá EU, 

aby se znovu zabývala bodem 7 programu 

UNHRC a ostře odsoudila dlouhotrvající 

porušování mezinárodního práva 

a neprovedení poradního stanoviska 

Mezinárodního trestního soudu a aby 

podpořila obnovení mandátu vyšetřovací 

68. odsuzuje raketové útoky na Izrael 

z pásma Gazy, které provádí Hamás a jiné 

ozbrojené skupiny, a vyjadřuje hluboké 

znepokojení nad humanitární krizí v Gaze; 

vyzývá EU a její členské státy, aby veřejně 

vyjádřily podporu vyšetřovací komisi OSN 

a formou veřejného vyjádření na zasedání 

UNHRC odsoudily skutečnost, že izraelské 

orgány s vyšetřovací komisí OSN 

nedostatečně spolupracují a neumožňují jí 

dostatečný přístup; zdůrazňuje, že 

nezbytným předpokladem míru je 

spravedlnost a dodržování právního státu, 

a zdůrazňuje, že musí přestat dlouhodobá 

systémová beztrestnost osob porušujících 

mezinárodní právo; vítá, že žalobce 

Mezinárodního trestního soudu zahájil 

předběžné posouzení situace v Palestině; 

vyzývá EU, aby plně spolupracovala 

s žalobcem Mezinárodního trestního 

soudu; žádá EU, aby se znovu zabývala 

bodem 7 programu UNHRC a ostře 

odsoudila dlouhotrvající porušování 

mezinárodního práva a neprovedení 
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komise OSN; poradního stanoviska Mezinárodního 

trestního soudu a aby podpořila obnovení 

mandátu vyšetřovací komise OSN; 

Or. en 

 

 


