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Módosítás  1 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában 2015-ben képviselendı uniós prioritások 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. mélységes aggodalmának ad hangot a 

Gázai övezetben kialakult humanitárius 

válság miatt; kéri az EU-t és tagállamait, 

hogy nyilvánosan fejezzék ki 

támogatásukat az ENSZ vizsgálóbizottsága 

mellett, és az Emberi Jogi Tanácsban 

nyilvános nyilatkozatban ítéljék el, hogy az 

izraeli hatóságok nem hajlandók 

együttmőködni a vizsgálóbizottsággal, és 

nem teszik lehetıvé a helyszínre való 

bejutását; hangsúlyozza, hogy az 

igazságosság és a jogállamiság tiszteletben 

tartása a béke elengedhetetlen alapját 

képezi, és hogy a nemzetközi jog 

megsértésének hosszú ideje tartó, 

rendszeres büntetlenségének meg kell 

szőnnie; üdvözli, hogy a Nemzetközi 

Büntetıbíróság ügyésze elızetes 

vizsgálatot indított a Palesztinában 

kialakult helyzettel kapcsolatban; kéri az 

EU-t, hogy maradéktalanul mőködjön 

együtt a Nemzetközi Büntetıbíróság 

ügyészi hivatalával; kéri az EU-t, hogy 

csatlakozzon az Emberi Jogi Tanács 

68. elítéli a Gázai övezetbıl a Hamasz és 

egyéb fegyveres csoportok által Izrael 

ellen indított rakétatámadásokat, és 

mélységes aggodalmának ad hangot a 

Gázai övezetben kialakult humanitárius 

válság miatt; kéri az EU-t és tagállamait, 

hogy nyilvánosan fejezzék ki 

támogatásukat az ENSZ vizsgálóbizottsága 

mellett, és az Emberi Jogi Tanácsban 

nyilvános nyilatkozatban ítéljék el, hogy az 

izraeli hatóságok nem hajlandók 

együttmőködni a vizsgálóbizottsággal, és 

nem teszik lehetıvé a helyszínre való 

bejutását; hangsúlyozza, hogy az 

igazságosság és a jogállamiság tiszteletben 

tartása a béke elengedhetetlen alapját 

képezi, és hogy a nemzetközi jog 

megsértésének hosszú ideje tartó, 

rendszeres büntetlenségének meg kell 

szőnnie; üdvözli, hogy a Nemzetközi 

Büntetıbíróság ügyésze elızetes 

vizsgálatot indított a Palesztinában 

kialakult helyzettel kapcsolatban; kéri az 

EU-t, hogy maradéktalanul mőködjön 
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ülésének 7. napirendi pontjához, 

határozottan ítélje el a nemzetközi jog 

folyamatos megsértését és a Nemzetközi 

Bíróság tanácsadói véleménye 

végrehajtásának elmaradását, valamint 

támogassa a vizsgálóbizottság 

megbízatásának megújítását; 

együtt a Nemzetközi Büntetıbíróság 

ügyészi hivatalával; kéri az EU-t, hogy 

csatlakozzon az Emberi Jogi Tanács 

ülésének 7. napirendi pontjához, 

határozottan ítélje el a nemzetközi jog 

folyamatos megsértését és a Nemzetközi 

Bíróság tanácsadói véleménye 

végrehajtásának elmaradását, valamint 

támogassa a vizsgálóbizottság 

megbízatásának megújítását; 

Or. en 

 

 


