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Alteração  1 

Andrzej Grzyb 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre as prioridades da UE para o Conselho dos Direitos do Homem da ONU em 2015 

Proposta de resolução comum 

N.º 68 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

68. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a crise humanitária em Gaza; exorta a 

UE e os seus Estados-Membros a 

manifestarem publicamente o seu apoio à 

Comissão de Inquérito da ONU (CI) e a 

denunciarem a falta de colaboração e de 

acesso concedido pelas autoridades 

israelitas a esta comissão, por meio de uma 

declaração pública no CDH; salienta que a 

justiça e o respeito do Estado de Direito 

constituem as bases indispensáveis para a 

paz e insiste na necessidade de por termo à 

impunidade de longa data e sistemática 

prevalecente por violações do Direito 

internacional; congratula-se com a 

abertura, pelo Procurador do Tribunal 

Penal Internacional (TPI), de um exame 

preliminar da situação na Palestina; insta a 

UE a cooperar plenamente com o Gabinete 

do Procurador do TPI; exorta a UE a 

retomar as negociações sobre o ponto 7 da 

agenda do CDH e a condenar 

veementemente as violações persistentes 

do Direito internacional e a não aplicação 

do parecer consultivo do Tribunal 

68. Condena os ataques de «rockets» 

contra Israel vindos da Faixa de Gaza 

perpetrados pelo Hamas e outros grupos 

armados e manifesta a sua profunda 

preocupação com a crise humanitária em 

Gaza; exorta a UE e os seus 

Estados-Membros a manifestarem 

publicamente o seu apoio à Comissão de 

Inquérito da ONU (CI) e a denunciarem a 

falta de colaboração e de acesso concedido 

pelas autoridades israelitas a esta comissão, 

por meio de uma declaração pública no 

CDH; salienta que a justiça e o respeito do 

Estado de Direito constituem as bases 

indispensáveis para a paz e insiste na 

necessidade de por termo à impunidade de 

longa data e sistemática prevalecente por 

violações do Direito internacional; 

congratula-se com a abertura, pelo 

Procurador do Tribunal Penal Internacional 

(TPI), de um exame preliminar da situação 

na Palestina; insta a UE a cooperar 

plenamente com o Gabinete do Procurador 

do TPI; exorta a UE a retomar as 

negociações sobre o ponto 7 da agenda do 
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Internacional de Justiça, e a apoiar a 

renovação do mandato da Comissão de 

Inquérito; 

CDH e a condenar veementemente as 

violações persistentes do Direito 

internacional e a não aplicação do parecer 

consultivo do Tribunal Internacional de 

Justiça, e a apoiar a renovação do mandato 

da Comissão de Inquérito; 

Or. en 

 

 


