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Grozījums Nr.  1 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Eiropas Savienības prioritātes 2015. gadā attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomi 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

68. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

68. pauž nopietnas bažas par humanitāro 

krīzi Gazā; aicina ES un tās dalībvalstis ar 

publisku paziĦojumu HRC sesijā publiski 

paust atbalstu ANO izmeklēšanas komisijai 

un nosodīt to, ka Izraēlas iestādes nav 

sadarbojušās ar izmeklēšanas komisiju un 

devušas tai piekĜuvi; uzsver, ka taisnīgums 

un tiesiskuma ievērošana ir neatĦemams 

pamats mieram, un uzsver, ka ir jāizbeidz 

ieilgusī un sistēmiskā nesodāmība par 

starptautisko tiesību aktu pārkāpumiem; 

atzinīgi vērtē Starptautiskās Krimināltiesas 

prokurora sākto provizorisko izmeklēšanu 

par stāvokli Palestīnā; aicina ES pilnībā 

sadarboties ar Starptautiskās Krimināltiesas 

prokurora biroju; prasa ES atgriezties pie 

HRC 7. punkta un stingri nosodīt ilgstošos 

starptautisko tiesību aktu pārkāpumus un 

Starptautiskās Krimināltiesas konsultatīvā 

atzinuma neīstenošanu, un atbalstīt 

izmeklēšanas komisijas pilnvaru 

atjaunošanu; 

68. nosoda Hamas un citu bruĦoto 

grupējumu raėešu uzbrukumus Izraēlai 

no Gazas joslas un pauž nopietnas bažas 

par humanitāro krīzi Gazā; aicina ES un tās 

dalībvalstis ar publisku paziĦojumu HRC 

sesijā publiski paust atbalstu ANO 

izmeklēšanas komisijai un nosodīt to, ka 

Izraēlas iestādes nav sadarbojušās ar 

izmeklēšanas komisiju un devušas tai 

piekĜuvi; uzsver, ka taisnīgums un 

tiesiskuma ievērošana ir neatĦemams 

pamats mieram, un uzsver, ka ir jāizbeidz 

ieilgusī un sistēmiskā nesodāmība par 

starptautisko tiesību aktu pārkāpumiem; 

atzinīgi vērtē Starptautiskās Krimināltiesas 

prokurora sākto provizorisko izmeklēšanu 

par stāvokli Palestīnā; aicina ES pilnībā 

sadarboties ar Starptautiskās Krimināltiesas 

prokurora biroju; prasa ES atgriezties pie 

HRC 7. punkta un stingri nosodīt ilgstošos 

starptautisko tiesību aktu pārkāpumus un 

Starptautiskās Krimināltiesas konsultatīvā 

atzinuma neīstenošanu, un atbalstīt 

izmeklēšanas komisijas pilnvaru 

atjaunošanu; 
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