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Predlog spremembe  1 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Prednostne naloge Evropske unije za Svet OZN za človekove pravice v letu 2015 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

68. je zelo zaskrbljen zaradi humanitarne 

krize v Gazi; poziva EU in njene države 

članice, naj javno izrazijo podporo 

preiskovalni komisiji OZN in obsodijo 

nesodelovanje izraelskih oblasti ter to, da 

preiskovalni komisiji onemogočajo dostop, 

in sicer z javno izjavo na zasedanju Sveta 

za človekove pravice; poudarja, da sta 

pravica in spoštovanje pravne države 

nepogrešljiva temelja za mir ter da se mora 

prevladujoče dolgotrajna in sistematična 

nekaznovanost kršitev mednarodnega 

prava nehati; pozdravlja začetek predhodne 

preiskave razmer v Palestini, ki jo je 

sprožilo tožilstvo Mednarodnega 

kazenskega sodišča; poziva EU, naj polno 

sodeluje s tožilstvom Mednarodnega 

kazenskega sodišča; poziva EU, naj se 

ponovno zavzame za točko 7 Sveta za 

človekove pravice in ostro obsodi 

ponavljajoče kršitve mednarodnega prava 

in neupoštevanje svetovalnega mnenja 

Meddržavnega sodišča ter podpre 

podaljšanje mandata preiskovalne 

68. obsoja raketne napade na Izrael, ki so 

jih iz Gaze izvedle Hamas in druge 

oborožene skupine, in je zelo zaskrbljen 

zaradi humanitarne krize v Gazi; poziva 

EU in njene države članice, naj javno 

izrazijo podporo preiskovalni komisiji 

OZN in obsodijo nesodelovanje izraelskih 

oblasti ter to, da preiskovalni komisiji 

onemogočajo dostop, in sicer z javno 

izjavo na zasedanju Sveta za človekove 

pravice; poudarja, da sta pravica in 

spoštovanje pravne države nepogrešljiva 

temelja za mir ter da se mora prevladujoče 

dolgotrajna in sistematična nekaznovanost 

kršitev mednarodnega prava nehati; 

pozdravlja začetek predhodne preiskave 

razmer v Palestini, ki jo je sprožilo 

tožilstvo Mednarodnega kazenskega 

sodišča; poziva EU, naj polno sodeluje s 

tožilstvom Mednarodnega kazenskega 

sodišča; poziva EU, naj se ponovno 

zavzame za točko 7 Sveta za človekove 

pravice in ostro obsodi ponavljajoče kršitve 

mednarodnega prava in neupoštevanje 
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komisije; svetovalnega mnenja Meddržavnega 

sodišča ter podpre podaljšanje mandata 

preiskovalne komisije; 

Or. en 

 

 


