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Alteração  1 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o papel da UE no processo de paz no Médio Oriente 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Reitera o seu apoio inequívoco à solução 

baseada na coexistência de dois Estados, 

com base nas fronteiras de 1967, com um 

acordo mútuo sobre as trocas de territórios 

e Jerusalém como capital de ambos, ou 

seja, um Estado de Israel seguro e um 

Estado da Palestina independente, 

democrático, territorialmente contíguo e 

viável, vivendo lado a lado em paz, 

segurança e reconhecimento mútuo, 

assente no direito à autodeterminação e na 

plena observância do direito internacional; 

salienta que os meios não violentos e o 

respeito pelos direitos humanos e pelo 

direito humanitário são a única forma de 

alcançar uma paz justa e duradoura entre 

israelitas e palestinianos; 

2. Reitera o seu apoio inequívoco à solução 

de dois Estados para dois povos, com base 

nas fronteiras de 1967, com um acordo 

mútuo sobre as trocas de territórios e 

Jerusalém como capital de ambos, ou seja, 

um Estado de Israel seguro e um Estado da 

Palestina independente, democrático, 

territorialmente contíguo e viável, vivendo 

lado a lado em paz, segurança e 

reconhecimento mútuo, assente no direito à 

autodeterminação e na plena observância 

do direito internacional; salienta que os 

meios não violentos e o respeito pelos 

direitos humanos e pelo direito humanitário 

são a única forma de alcançar uma paz 

justa e duradoura entre israelitas e 

palestinianos; 

Or. en 
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Alteração  2 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o papel da UE no processo de paz no Médio Oriente 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Congratula-se com o papel positivo e o 

necessário apoio que a UE pretende prestar 

na facilitação da resolução do conflito 

israelo-palestiniano e do mais amplo 

conflito israelo-árabe, recorrendo a meios 

pacíficos e construtivos que sirvam os 

interesses da UE em matéria de segurança, 

estabilidade e prosperidade no Médio 

Oriente; solicita, contudo, que a UE adote 

uma nova abordagem que sirva 

verdadeiramente os interesses da paz e da 

segurança dos povos israelita e 

palestiniano; congratula-se com o empenho 

pessoal da VP/AR e com a nomeação de 

um Representante Especial da UE para o 

Processo de Paz no Médio Oriente e apoia 

veementemente os seus esforços neste 

contexto;  

4. Congratula-se com o papel positivo e o 

necessário apoio que a UE pretende prestar 

na facilitação da resolução do conflito 

israelo-palestiniano e do mais amplo 

conflito israelo-árabe, recorrendo a meios 

pacíficos e construtivos que sirvam os 

interesses da UE em matéria de segurança, 

estabilidade e prosperidade no Médio 

Oriente; solicita, contudo, que a UE adote 

uma abordagem nova e construtiva que 

sirva verdadeiramente os interesses da paz 

e da segurança dos povos israelita e 

palestiniano; congratula-se com o empenho 

pessoal da VP/AR e com a nomeação de 

um Representante Especial da UE para o 

Processo de Paz no Médio Oriente e apoia 

veementemente os seus esforços neste 

contexto;  

Or. en 

 

 


