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Pozměňovací návrh 1
Charles Tannock
za skupinu ECR
Společný návrh usnesení
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE
Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě
Společný návrh usnesení
Bod 2
Společný návrh usnesení

Pozměňovací návrh

2. znovu vyjadřuje svou jednoznačnou
podporu řešení založenému na existenci
dvou států, které vychází z hranic z roku
1967, zahrnuje stranami sjednané výměny
území a počítá s Jeruzalémem jako
hlavním městem obou států a v rámci
kterého budou bok po boku v míru a
bezpečí a za vzájemného uznávání
existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý,
demokratický, celistvý a životaschopný
palestinský stát, a to na základě práva na
sebeurčení a plného dodržování
mezinárodního práva; zdůrazňuje, že
nenásilné prostředky a dodržování lidských
práv a humanitárního práva jsou jedinou
cestou, jak dosáhnout spravedlivého a
trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

2. znovu vyjadřuje svou jednoznačnou
podporu řešení založenému na existenci
dvou států pro dva národy, které vychází
z hranic z roku 1967, zahrnuje stranami
sjednané výměny území a počítá
s Jeruzalémem jako hlavním městem obou
států a v rámci kterého budou bok po boku
v míru a bezpečí a za vzájemného uznávání
existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý,
demokratický, celistvý a životaschopný
palestinský stát, a to na základě práva na
sebeurčení a plného dodržování
mezinárodního práva; zdůrazňuje,
že nenásilné prostředky a dodržování
lidských práv a humanitárního práva jsou
jedinou cestou, jak dosáhnout
spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci
a Palestinci;
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Pozměňovací návrh 2
Charles Tannock
za skupinu ECR
Společný návrh usnesení
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE
on the EU’s role in the Middle East peace process
Společný návrh usnesení
Bod 4
Společný návrh usnesení

Pozměňovací návrh

4. vítá pozitivní úlohu a nezbytnou
podporu, kterou chce EU poskytnout, aby
pomohla vyřešit izraelsko-palestinský
konflikt a širší izraelsko-arabský konflikt
mírovými a konstruktivními prostředky,
které slouží zájmům EU v oblasti
bezpečnosti, stability a prosperity na
Blízkém východě; vyzývá však k přijetí
zcela nového přístupu EU, který bude
skutečně v zájmu míru a bezpečnosti jak
palestinského, tak izraelského
obyvatelstva; vítá osobní angažovanost
místopředsedkyně, vysoké představitelky i
jmenování nového zvláštního zástupce EU
pro mírový proces na Blízkém východě a
podporuje jejich úsilí v této oblasti;.

4. vítá pozitivní úlohu a nezbytnou
podporu, kterou chce EU poskytnout, aby
pomohla vyřešit izraelsko-palestinský
konflikt a širší izraelsko-arabský konflikt
mírovými a konstruktivními prostředky,
které slouží zájmům EU v oblasti
bezpečnosti, stability a prosperity na
Blízkém východě; vyzývá však k přijetí
zcela nového, konstruktivního přístupu
EU, který bude skutečně v zájmu míru a
bezpečnosti jak palestinského, tak
izraelského obyvatelstva; vítá osobní
angažovanost místopředsedkyně, vysoké
představitelky i jmenování nového
zvláštního zástupce EU pro mírový proces
na Blízkém východě a podporuje jejich
úsilí v této oblasti;
Or. en
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