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Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 68 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet uttrycker allvarlig 

oro över den humanitära krisen i Gaza. 

Parlamentet uppmanar EU och dess 

medlemsstater att offentligt uttrycka sitt 

stöd för FN:s undersökningskommission 

och att kritisera de israeliska 

myndigheternas bristande samarbete och 

det faktum att de inte beviljat 

undersökningskommissionen tillträde, 

genom ett offentligt uttalande i 

människorättsrådet. Parlamentet betonar att 

rättvisa och respekt för rättsstaten är den 

nödvändiga grunden för fred och att den 

rådande långvariga och systematiska 

straffriheten för kränkningar av folkrätten 

måste upphöra. Parlamentet gläds åt att 

åklagaren vid Internationella 

brottmålsdomstolen inlett en preliminär 

utredning av situationen i Palestina. 

Parlamentet uppmanar EU att samarbeta 

fullt ut med Internationella 

brottmålsdomstolens åklagarmyndighet. 

Parlamentet uppmanar EU att återuppta 

punkt 7 i människorättsrådet och att skarpt 

fördöma de långvariga kränkningarna av 

68. Europaparlamentet fördömer Hamas 

och andra väpnade gruppers 

raketattacker mot Israel från 

Gazaremsan, och uttrycker allvarlig oro 

över den humanitära krisen i Gaza. 

Parlamentet uppmanar EU och dess 

medlemsstater att offentligt uttrycka sitt 

stöd för FN:s undersökningskommission 

och att kritisera de israeliska 

myndigheternas bristande samarbete och 

det faktum att de inte beviljat 

undersökningskommissionen tillträde, 

genom ett offentligt uttalande i 

människorättsrådet. Parlamentet betonar att 

rättvisa och respekt för rättsstaten är den 

nödvändiga grunden för fred och att den 

rådande långvariga och systematiska 

straffriheten för kränkningar av folkrätten 

måste upphöra. Parlamentet gläds åt att 

åklagaren vid Internationella 

brottmålsdomstolen inlett en preliminär 

utredning av situationen i Palestina. 

Parlamentet uppmanar EU att samarbeta 

fullt ut med Internationella 

brottmålsdomstolens åklagarmyndighet. 
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folkrätten och det uteblivna genomförandet 

av det rådgivande yttrandet från 

Internationella domstolen, liksom att stödja 

förlängningen av 

undersökningskommissionens mandat. 

Parlamentet uppmanar EU att återuppta 

punkt 7 i människorättsrådet och att skarpt 

fördöma de långvariga kränkningarna av 

folkrätten och det uteblivna genomförandet 

av det rådgivande yttrandet från 

Internationella domstolen, liksom att stödja 

förlängningen av 

undersökningskommissionens mandat. 

Or. en 

 

 


