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Τροπολογία  1 

Charles Tannock 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. επαναλαµβάνει την αµέριστη 

υποστήριξή του στη λύση των δύο 

κρατών, µε βάση τα σύνορα του 1967 και  

µε συµφωνία για αµοιβαία ανταλλαγή 

γαιών και µε την Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα 

αµφότερων των κρατών, µε ένα ασφαλές 

κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, 

δηµοκρατικό, εδαφικά συνεχές και 

βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος θα 

συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό 

συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και 

αµοιβαίας αναγνώρισης, µε βάση το 

δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και µε πλήρη 

σεβασµό του διεθνούς δικαίου· τονίζει πως 

τα µη βίαια µέσα και ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του 

ανθρωπιστικού δικαίου είναι ο µόνος 

τρόπος για να επιτευχθεί µια δίκαιη και 

διαρκής ειρήνη ανάµεσα σε Ισραηλινούς 

και Παλαιστίνιους· 

2. επαναλαµβάνει την αµέριστη 

υποστήριξή του στη λύση «δυο κράτη για 

δυο λαούς», µε βάση τα σύνορα του 1967 

και  µε συµφωνία για αµοιβαία ανταλλαγή 

γαιών και µε την Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα 

αµφότερων των κρατών, µε ένα ασφαλές 

κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, 

δηµοκρατικό, εδαφικά συνεχές και 

βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος θα 

συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό 

συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και 

αµοιβαίας αναγνώρισης, µε βάση το 

δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και µε πλήρη 

σεβασµό του διεθνούς δικαίου· τονίζει πως 

τα µη βίαια µέσα και ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του 

ανθρωπιστικού δικαίου είναι ο µόνος 

τρόπος για να επιτευχθεί µια δίκαιη και 

διαρκής ειρήνη ανάµεσα σε Ισραηλινούς 

και Παλαιστίνιους· 
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Τροπολογία  2 

Charles Tannock 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. επιδοκιµάζει το θετικό ρόλο και την 

αναγκαία στήριξη που επιθυµεί να 

παράσχει η ΕΕ για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης της ισραηλοπαλαιστινιακής 

διένεξης καθώς και της ευρύτερης αραβο-

ισραηλινής διένεξης µε ειρηνικά και 

εποικοδοµητικά µέσα, τα οποία να 

εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ΕΕ για 

ασφάλεια, σταθερότητα και ευηµερία στη 

Μέση Ανατολή· απευθύνει έκκληση για 

νέα προσέγγιση της ΕΕ που να υπηρετεί 

πραγµατικά τα συµφέροντα της ειρήνης 

και της ασφάλειας τόσο των Ισραηλινών 

όσο και των Παλαιστινίων· χαιρετίζει την 

προσωπική δέσµευση της ΑΕ/ΥΕ και τον 

ορισµό του νέου ιδικού εντεταλµένου της 

ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη 

Μέση Ανατολή, και στηρίζει τις 

προσπάθειές τους προς αυτή την 

κατεύθυνση·  

4. επιδοκιµάζει το θετικό ρόλο και την 

αναγκαία στήριξη που επιθυµεί να 

παράσχει η ΕΕ για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης της ισραηλοπαλαιστινιακής 

διένεξης καθώς και της ευρύτερης αραβο-

ισραηλινής διένεξης µε ειρηνικά και 

εποικοδοµητικά µέσα, τα οποία να 

εξυπηρετούν τα συµφέροντα της ΕΕ για 

ασφάλεια, σταθερότητα και ευηµερία στη 

Μέση Ανατολή· απευθύνει ωστόσο 

έκκληση για νέα και εποικοδοµητική 

προσέγγιση της ΕΕ που να υπηρετεί 

πραγµατικά τα συµφέροντα της ειρήνης 

και της ασφάλειας τόσο των Ισραηλινών 

όσο και των Παλαιστινίων· χαιρετίζει την 

προσωπική δέσµευση της ΑΕ/ΥΕ και τον 

ορισµό του νέου ιδικού εντεταλµένου της 

ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη 

Μέση Ανατολή, και στηρίζει τις 

προσπάθειές τους προς αυτή την 

κατεύθυνση·  
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