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Grozījums Nr.  1 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atkārtoti pauž stingru atbalstu divu 

valstu risinājumam, kura pamatā ir 

1967. gada robežas, savstarpēja vienošanās 

par zemes maiĦu, Jeruzaleme kā abu valstu 

galvaspilsēta, droša Izraēlas Valsts un 

mierā un drošībā līdzās pastāvoša 

neatkarīga, demokrātiska, blakusesoša un 

dzīvotspējīga Palestīnas valsts, kā arī 

savstarpēja atzīšana, Ħemot vērā 

pašnoteikšanās tiesības un pilnībā ievērojot 

starptautiskās tiesības; uzsver, ka 

nevardarbīgi līdzekĜi un cilvēktiesību un 

humanitāro tiesību ievērošana ir vienīgais 

veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru 

starp izraēliešiem un palestīniešiem; 

2. atkārtoti pauž stingru atbalstu 

risinājumam "divas valstis divām tautām", 

kura pamatā ir 1967. gada robežas, 

savstarpēja vienošanās par zemes maiĦu, 

Jeruzaleme kā abu valstu galvaspilsēta, 

droša Izraēlas Valsts un mierā un drošībā 

līdzās pastāvoša neatkarīga, demokrātiska, 

blakusesoša un dzīvotspējīga Palestīnas 

valsts, kā arī savstarpēja atzīšana, Ħemot 

vērā pašnoteikšanās tiesības un pilnībā 

ievērojot starptautiskās tiesības; uzsver, ka 

nevardarbīgi līdzekĜi un cilvēktiesību un 

humanitāro tiesību ievērošana ir vienīgais 

veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru 

starp izraēliešiem un palestīniešiem; 
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Grozījums Nr.  2 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē to pozitīvo lomu un 

nepieciešamo atbalstu, kuru ES vēlas 

sniegt, lai sekmētu izraēliešu un 

palestīniešu konflikta un plašākā arābu 

valstu un Izraēlas konflikta atrisināšanu 

miermīlīgā un konstruktīvā veidā, kas būtu 

ES interesēs drošības ziĦā un nodrošinātu 

stabilitāti un labklājību Tuvajos 

Austrumos; taču prasa izveidot jaunu ES 

pieeju, kurā tiešām tiktu Ħemtas vērā gan 

palestīniešu, gan izraēliešu miera un 

drošības intereses; atzinīgi vērtē PV/AP 

personīgo apĦemšanos un jaunā ES īpašā 

pārstāvja Tuvo Austrumu miera procesā 

iecelšanu amatā un stingri atbalsta viĦas 

centienus šajā saistībā;  

4. atzinīgi vērtē to pozitīvo lomu un 

nepieciešamo atbalstu, kuru ES vēlas 

sniegt, lai sekmētu izraēliešu un 

palestīniešu konflikta un plašākā arābu 

valstu un Izraēlas konflikta atrisināšanu 

miermīlīgā un konstruktīvā veidā, kas būtu 

ES interesēs drošības ziĦā un nodrošinātu 

stabilitāti un labklājību Tuvajos 

Austrumos; taču prasa izveidot jaunu un 

konstruktīvu ES pieeju, kurā tiešām tiktu 

Ħemtas vērā gan palestīniešu, gan 

izraēliešu miera un drošības intereses; 

atzinīgi vērtē PV/AP personīgo 

apĦemšanos un jaunā ES īpašā pārstāvja 

Tuvo Austrumu miera procesā iecelšanu 

amatā un stingri atbalsta viĦas centienus 

šajā saistībā;  

Or. en 


