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Pozmeňujúci návrh  1 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. pripomína svoju rozhodnú podporu 
riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, 
ktorého podstatou sú hranice z roku 1967, 
vzájomne dohodnuté výmeny územia a 
Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, 
s bezpečným Izraelským štátom 
a nezávislým, demokratickým, celistvým 
a životaschopným Palestínskym štátom, 
ktoré by nažívali vedľa seba v mieri 
a bezpečí na základe práva na sebaurčenie 
a za úplného dodržiavania medzinárodného 
práva a ktoré by sa vzájomne uznávali; 
zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky 
a dodržiavanie ľudských práv 
a humanitárneho práva sú jediným 
spôsobom na dosiahnutie spravodlivého 
a trvalého mieru medzi Izraelčanmi 
a Palestínčanmi; 

 

2. pripomína svoju rozhodnú podporu 
riešeniu v podobe existencie dvoch štátov 
pre dva národy, ktorého podstatou sú 
hranice z roku 1967, vzájomne dohodnuté 
výmeny územia a Jeruzalem ako hlavné 
mesto oboch štátov, s bezpečným 
Izraelským štátom a nezávislým, 
demokratickým, celistvým 
a životaschopným Palestínskym štátom, 
ktoré by nažívali vedľa seba v mieri 
a bezpečí na základe práva na sebaurčenie 
a za úplného dodržiavania medzinárodného 
práva a ktoré by sa vzájomne uznávali; 
zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky 
a dodržiavanie ľudských práv 
a humanitárneho práva sú jediným 
spôsobom na dosiahnutie spravodlivého 
a trvalého mieru medzi Izraelčanmi 
a Palestínčanmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta pozitívnu úlohu a potrebnú podporu, 
ktorú chce EÚ poskytovať pri uľahčovaní 
nájdenia riešenia izraelsko-palestínskeho 
konfliktu a rozsiahlejšieho arabsko-
izraelského konfliktu pomocou mierových 
a konštruktívnych prostriedkov, ktoré 
poslúžia záujmom EÚ o bezpečnosť, 
stabilitu a prosperitu Blízkeho východu; 
žiada však, aby EÚ zaujala nový prístup, 
ktorý bude skutočne slúžiť záujmom mieru 
a bezpečnosti Izraelčanov aj Palestínčanov; 
víta osobnú angažovanosť PK/VP a 
vymenovanie nového osobitného zástupcu 
EÚ pre mierový proces na Blízkom 
východe a podporuje ich úsilie v tomto 
smere;  

4. víta pozitívnu úlohu a potrebnú podporu, 
ktorú chce EÚ poskytovať pri uľahčovaní 
nájdenia riešenia izraelsko-palestínskeho 
konfliktu a rozsiahlejšieho arabsko-
izraelského konfliktu pomocou mierových 
a konštruktívnych prostriedkov, ktoré 
poslúžia záujmom EÚ o bezpečnosť, 
stabilitu a prosperitu Blízkeho východu; 
žiada však, aby EÚ zaujala nový a 
konštruktívny prístup, ktorý bude skutočne 
slúžiť záujmom mieru a bezpečnosti 
Izraelčanov aj Palestínčanov; víta osobnú 
angažovanosť PK/VP a vymenovanie 
nového osobitného zástupcu EÚ pre 
mierový proces na Blízkom východe a 
podporuje ich úsilie v tomto smere;  

Or. en 

 
 


