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Ændringsforslag  1 

Charles Tannock 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. gentager sin stærke støtte til en 

tostatsløsning baseret på 

grænsedragningen fra 1967 med den 

gensidigt accepterede jordfordeling og med 

Jerusalem som hovedstad for begge stater, 

hvor Israel som en sikker stat og en 

uafhængig, demokratisk og levedygtig 

palæstinensisk nabostat lever side om side i 

fred og sikkerhed og gensidig 

aneerkendelse på grundlag af retten til 

selvbestemmelse og fuld respekt for 

folkeretten; understreger, at ikke-voldelige 

midler og respekt for 

menneskerettighederne og folkeretten er 

den eneste vej til at opnå en retfærdig og 

varig fred mellem israelere og 

palæstinensere; 

2. gentager sin stærke støtte til en løsning 

med to stater til to folk baseret på 

grænsedragningen fra 1967 med den 

gensidigt accepterede jordfordeling og med 

Jerusalem som hovedstad for begge stater, 

hvor Israel som en sikker stat og en 

uafhængig, demokratisk og levedygtig 

palæstinensisk nabostat lever side om side i 

fred og sikkerhed og gensidig 

aneerkendelse på grundlag af retten til 

selvbestemmelse og fuld respekt for 

folkeretten; understreger, at ikke-voldelige 

midler og respekt for 

menneskerettighederne og folkeretten er 

den eneste vej til at opnå en retfærdig og 

varig fred mellem israelere og 

palæstinensere; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Charles Tannock 

for ECR-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. glæder sig over den positive rolle og 

nødvendige støtte, som EU ønsker at 

bidrage med for at fremme en løsning af 

konflikten mellem Israel og Palæstina og 

den større arabisk-israelske konflikt 

gennem fredelige og konstruktive midler, 

der tjener EU's interesser med hensyn til 

sikkerhed, stabilitet og velstand i 

Mellemøsten; opfordrer til, at der anlægges 

en ny EU-tilgang, som reelt fremmer fred 

og sikkerhed for både det israelske og det 

palæstinensiske folk; glæder sig over 

NF/HR's personlige engagement og 

udpegelsen af EU's nye særlige 

repræsentant for fredsprocessen i 

Mellemøsten, og støtter deres indsats i 

denne sammenhæng;  

4. glæder sig over den positive rolle og 

nødvendige støtte, som EU ønsker at 

bidrage med for at fremme en løsning af 

konflikten mellem Israel og Palæstina og 

den større arabisk-israelske konflikt 

gennem fredelige og konstruktive midler, 

der tjener EU's interesser med hensyn til 

sikkerhed, stabilitet og velstand i 

Mellemøsten; opfordrer til, at der anlægges 

en ny og konstruktiv EU-tilgang, som reelt 

fremmer fred og sikkerhed for både det 

israelske og det palæstinensiske folk; 

glæder sig over NF/HR's personlige 

engagement og udpegelsen af EU's nye 

særlige repræsentant for fredsprocessen i 

Mellemøsten, og støtter deres indsats i 

denne sammenhæng;  

Or. en 

 

 


