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Tarkistus  1 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2015 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. on erittäin huolissaan Gazan 

humanitaarisesta kriisistä; kehottaa EU:ta 

ja sen jäsenvaltioita ilmaisemaan julkisesti 

tukensa YK:n tutkintakomissiolle ja 

tuomitsemaan ihmisoikeusneuvostossa 

antamassaan julkisessa lausumassa Israelin 

viranomaisten yhteistyöhaluttomuuden ja 

sen, että nämä eivät ole päästäneet 

tutkintakomissiota alueelle; korostaa, että 

oikeus ja oikeusvaltioperiaatteen 

kunnioittaminen muodostavat rauhan 

ehdottoman perustan, ja painottaa, että 

pitkään vallinneen ja järjestelmällisen 

kansainvälisen oikeuden loukkausten 

rankaisemattomuuden on loputtava; panee 

tyytyväisenä merkille, että Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen syyttäjä on aloittanut 

Palestiinan tilanteen alustavan tutkinnan; 

kehottaa EU:ta tekemään täysimääräistä 

yhteistyötä Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston 

kanssa; kehottaa EU:ta ottamaan jälleen 

käyttöön ihmisoikeusneuvoston esityslistan 

7 kohdan ja tuomitsemaan jyrkästi 

kansainvälisen oikeuden pitkittyneet 

68. tuomitsee Hamasin ja muiden 

aseryhmien Gazan alueelta Israeliin 

tekemät raketti-iskut ja on erittäin 

huolissaan Gazan humanitaarisesta 

kriisistä; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita ilmaisemaan julkisesti 

tukensa YK:n tutkintakomissiolle ja 

tuomitsemaan ihmisoikeusneuvostossa 

antamassaan julkisessa lausumassa Israelin 

viranomaisten yhteistyöhaluttomuuden ja 

sen, että nämä eivät ole päästäneet 

tutkintakomissiota alueelle; korostaa, että 

oikeus ja oikeusvaltioperiaatteen 

kunnioittaminen muodostavat rauhan 

ehdottoman perustan, ja painottaa, että 

pitkään vallinneen ja järjestelmällisen 

kansainvälisen oikeuden loukkausten 

rankaisemattomuuden on loputtava; panee 

tyytyväisenä merkille, että Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen syyttäjä on aloittanut 

Palestiinan tilanteen alustavan tutkinnan; 

kehottaa EU:ta tekemään täysimääräistä 

yhteistyötä Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston 

kanssa; kehottaa EU:ta ottamaan jälleen 
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loukkaukset ja Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen neuvoa-antavan 

lausunnon noudattamatta jättämisen sekä 

tukemaan tutkintakomission toimeksiannon 

jatkamista; 

käyttöön ihmisoikeusneuvoston esityslistan 

7 kohdan ja tuomitsemaan jyrkästi 

kansainvälisen oikeuden pitkittyneet 

loukkaukset ja Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen neuvoa-antavan 

lausunnon noudattamatta jättämisen sekä 

tukemaan tutkintakomission toimeksiannon 

jatkamista; 

Or. en 

 

 


