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Amendement  1 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. herhaalt zijn krachtige steun voor de 

tweestatenoplossing op basis van de 

grenzen van 1967, met onderling 

overeengekomen landruilovereenkomsten 

en Jeruzalem als de hoofdstad van beide 

staten, waarbij de veilige staat Israël en een 

onafhankelijke, democratische, 

aaneengesloten en levensvatbare staat 

Palestina zij aan zij leven in vrede en 

veiligheid, op basis van wederzijdse 

erkenning en het recht op zelfbeschikking 

en volledige eerbiediging van het 

internationale recht; onderstreept dat 

geweldloosheid en eerbiediging van de 

mensenrechten en het internationale 

humanitair recht de enige manier zijn om 

tot een rechtvaardige en blijvende vrede 

tussen Israëli's en Palestijnen te komen; 

2. herhaalt zijn krachtige steun voor de 

'twee staten voor twee volken'-oplossing 

op basis van de grenzen van 1967, met 

onderling overeengekomen 

landruilovereenkomsten en Jeruzalem als 

de hoofdstad van beide staten, waarbij de 

veilige staat Israël en een onafhankelijke, 

democratische, aaneengesloten en 

levensvatbare staat Palestina zij aan zij 

leven in vrede en veiligheid, op basis van 

wederzijdse erkenning en het recht op 

zelfbeschikking en volledige eerbiediging 

van het internationale recht; onderstreept 

dat geweldloosheid en eerbiediging van de 

mensenrechten en het internationale 

humanitair recht de enige manier zijn om 

tot een rechtvaardige en blijvende vrede 

tussen Israëli's en Palestijnen te komen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

de rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verheugt zich over de positieve rol die 

de EU wenst te spelen en de noodzakelijke 

ondersteuning die zij wil bieden om de 

oplossing van het Israëlisch-Palestijns 

conflict en het grotere Arabisch-Israëlische 

conflict met vreedzame en constructieve 

middelen te vergemakkelijken, wat de EU-

belangen op het gebied van veiligheid, 

stabiliteit en voorspoed in het Midden-

Oosten dient; dringt evenwel aan op een 

nieuwe EU-benadering die daadwerkelijk 

de vrede en de veiligheid voor zowel het 

Israëlische, als het Palestijnse volk ten 

goede komt; is ingenomen met de 

persoonlijke inzet van de VV / HV en met 

de benoeming van de nieuwe speciale 

afgezant van de EU voor het vredesproces 

in het Midden-Oosten, en steunt hun werk 

op dit gebied;  

4. verheugt zich over de positieve rol die 

de EU wenst te spelen en de noodzakelijke 

ondersteuning die zij wil bieden om de 

oplossing van het Israëlisch-Palestijns 

conflict en het grotere Arabisch-Israëlische 

conflict met vreedzame en constructieve 

middelen te vergemakkelijken, wat de EU-

belangen op het gebied van veiligheid, 

stabiliteit en voorspoed in het Midden-

Oosten dient; dringt evenwel aan op een 

nieuwe en constructieve EU-benadering 

die daadwerkelijk de vrede en de veiligheid 

voor zowel het Israëlische, als het 

Palestijnse volk ten goede komt; is 

ingenomen met de persoonlijke inzet van 

de VV / HV en met de benoeming van de 

nieuwe speciale afgezant van de EU voor 

het vredesproces in het Midden-Oosten, en 

steunt hun werk op dit gebied;  

Or. en 

 

 


