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Pakeitimas  1 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

d÷l ES prioritetų Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje 2015 m. 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

68 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

68. reiškia gilų susirūpinimą d÷l 
humanitarin÷s kriz÷s Gazoje; ragina ES ir 
valstybes nares viešu pareiškimu Žmogaus 
teisių taryboje išreikšti paramą JT tyrimų 
komisijai ir pasmerkti tai, jog Izraelio 
valdžios institucijos deramai 
nebendradarbiauja su JT tyrimų komisija ir 
neužtikrina jai prieigos; pabr÷žia, kad 
teisingumas ir pagarba teisin÷s valstyb÷s 
principui yra nepakeičiamas taikos 
pagrindas, ir pažymi, jog turi būti 
nutrauktas užsitęsęs visuotinis ir 
sistemingas nebaudžiamumas už 
tarptautin÷s teis÷s pažeidimus; teigiamai 
vertina tai, kad Tarptautinio baudžiamojo 
teismo (TBT) prokuroras prad÷jo 
preliminarų pad÷ties Palestinoje tyrimą; 
ragina ES visapusiškai bendradarbiauti su 
Tarptautinio baudžiamojo teismo 
prokuroro biuru; ragina ES grįžti prie 
JT Žmogaus teisių tarybos darbotvark÷s 
7 punkto, griežtai pasmerkti užsitęsusius 
tarptautin÷s teis÷s pažeidimus ir 
nepakankamą Tarptautinio baudžiamojo 
teismo patariamosios nuomon÷s 

68. smerkia iš Gazos ruožo į Izraelį 
nukreiptas raketų atakas, kurias vykdo 

„Hamas“ ir kitos ginkluotos grupuot÷s, ir 

reiškia gilų susirūpinimą d÷l humanitarin÷s 
kriz÷s Gazoje; ragina ES ir valstybes nares 
viešu pareiškimu Žmogaus teisių taryboje 
išreikšti paramą JT tyrimų komisijai ir 
pasmerkti tai, jog Izraelio valdžios 
institucijos deramai nebendradarbiauja su 
JT tyrimų komisija ir neužtikrina jai 
prieigos; pabr÷žia, kad teisingumas ir 
pagarba teisin÷s valstyb÷s principui yra 
nepakeičiamas taikos pagrindas, ir pažymi, 
jog turi būti nutrauktas užsitęsęs visuotinis 
ir sistemingas nebaudžiamumas už 
tarptautin÷s teis÷s pažeidimus; teigiamai 
vertina tai, kad Tarptautinio baudžiamojo 
teismo (TBT) prokuroras prad÷jo 
preliminarų pad÷ties Palestinoje tyrimą; 
ragina ES visapusiškai bendradarbiauti su 
Tarptautinio baudžiamojo teismo 
prokuroro biuru; ragina ES grįžti prie 
JT Žmogaus teisių tarybos darbotvark÷s 
7 punkto, griežtai pasmerkti užsitęsusius 
tarptautin÷s teis÷s pažeidimus ir 
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įgyvendinimą ir pritarti JT tyrimų 
komisijos įgaliojimų atnaujinimui; 

nepakankamą Tarptautinio baudžiamojo 
teismo patariamosios nuomon÷s 
įgyvendinimą ir pritarti JT tyrimų 
komisijos įgaliojimų atnaujinimui; 

Or. en 

 
 


