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Pakeitimas  1 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

d÷l ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių 

sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal 

kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, abiejų 

pusių sutarimu būtų apsikeista tam tikromis 

teritorijomis, Jeruzal÷ būtų abiejų valstybių 

sostin÷ ir taikiai bei saugiai viena šalia 

kitos egzistuotų viena kitą pripažįstančios 

saugi Izraelio Valstyb÷ ir nepriklausoma, 

demokratin÷, vientisa ir gyvybinga 

Palestinos Valstyb÷, remiantis 

apsisprendimo teise ir visapusiškai 

laikantis tarptautin÷s teis÷s; pabr÷žia, kad 

nesmurtin÷s priemon÷s ir pagarba žmogaus 

teis÷ms bei humanitarinei teisei yra 

vienintelis būdas teisingai ir ilgalaikei 

izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti; 

2. pakartoja tvirtai remiąs dviems tautoms 

sukurtų dviejų valstybių sambūviu 

grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų 

laikomasi 1967 m. sienų, abiejų pusių 

sutarimu būtų apsikeista tam tikromis 

teritorijomis, Jeruzal÷ būtų abiejų valstybių 

sostin÷ ir taikiai bei saugiai viena šalia 

kitos egzistuotų viena kitą pripažįstančios 

saugi Izraelio Valstyb÷ ir nepriklausoma, 

demokratin÷, vientisa ir gyvybinga 

Palestinos Valstyb÷, remiantis 

apsisprendimo teise ir visapusiškai 

laikantis tarptautin÷s teis÷s; pabr÷žia, kad 

nesmurtin÷s priemon÷s ir pagarba žmogaus 

teis÷ms bei humanitarinei teisei yra 

vienintelis būdas teisingai ir ilgalaikei 

izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

d÷l ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. palankiai vertina teigiamą ES vaidmenį 

ir reikalingą paramą, kurią ES nori suteikti 

siekdama sudaryti palankesnes sąlygas 

taikiomis ir konstruktyviomis priemon÷mis 

išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir 

platesnį Izraelio ir arabų šalių konfliktą, 

kas atitiktų ES interesus užtikrinti 

saugumą, stabilumą ir klest÷jimą 

Artimuosiuose Rytuose; vis d÷lto ragina 

ES laikytis naujos strategijos, kuria iš tiesų 

užtikrinama taika ir saugumas Izraelio ir 

Palestinos žmon÷ms; teigiamai vertina 

Sąjungos vyriausiosios įgaliotin÷s ir 

Komisijos pirmininko pavaduotojos 

asmeninį pasiryžimą ir naujo ES 

specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos 

procese paskyrimą bei remia jų pastangas 

šiuo klausimu;   

4. palankiai vertina teigiamą ES vaidmenį 

ir reikalingą paramą, kurią ES nori suteikti 

siekdama sudaryti palankesnes sąlygas 

taikiomis ir konstruktyviomis priemon÷mis 

išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir 

platesnį Izraelio ir arabų šalių konfliktą, 

kas atitiktų ES interesus užtikrinti 

saugumą, stabilumą ir klest÷jimą 

Artimuosiuose Rytuose; vis d÷lto ragina 

ES laikytis naujos ir konstruktyvios 

strategijos, kuria iš tiesų užtikrinama taika 

ir saugumas Izraelio ir Palestinos 

žmon÷ms; teigiamai vertina Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotin÷s ir Komisijos 

pirmininko pavaduotojos asmeninį 

pasiryžimą ir naujo ES specialiojo 

įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese 

paskyrimą bei remia jų pastangas šiuo 

klausimu;  

Or. en 

 

 


