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Predlog spremembe  1 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

2. znova izraža odločno podporo 

dvodržavni rešitvi na podlagi meja iz 

leta 1967, z vzajemno dogovorjenimi 

zamenjavami ozemlja in z Jeruzalemom 

kot glavnim mestom obeh držav, z varno 

državo Izrael in neodvisno, demokratično, 

nedeljivo in trajno palestinsko državo, ki bi 

sobivali v miru in varnosti ter vzajemnem 

priznanju, na podlagi pravice do 

samoodločbe in popolnega spoštovanja 

mednarodnega prava; poudarja, da so 

nenasilna sredstva in spoštovanje 

človekovih pravic in humanitarnega prava 

edini način za pravičen in trajen mir med 

Izraelci in Palestinci; 

2. znova izraža odločno podporo rešitvi z 

dvema državama za dva naroda na podlagi 

meja iz leta 1967, z vzajemno 

dogovorjenimi zamenjavami ozemlja in z 

Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh 

držav, z varno državo Izrael in neodvisno, 

demokratično, nedeljivo in trajno 

palestinsko državo, ki bi sobivali v miru in 

varnosti ter vzajemnem priznanju, na 

podlagi pravice do samoodločbe in 

popolnega spoštovanja mednarodnega 

prava; poudarja, da so nenasilna sredstva in 

spoštovanje človekovih pravic in 

humanitarnega prava edini način za 

pravičen in trajen mir med Izraelci in 

Palestinci; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja pozitivno vlogo in potrebno 

podporo, ki jo želi EU zagotoviti pri 

spodbujanju mirnega in konstruktivnega 

reševanja izraelsko-palestinskega konflikta 

in širšega arabsko-izraelskega konflikta, saj 

so varnost, stabilnost in blaginja na 

Bližnjem vzhodu v njenem interesu; vendar 

poziva k novemu pristopu EU, ki bi 

resnično služil interesu miru in varnosti 

tako Palestincev kot Izraelcev; pozdravlja 

osebno zavzetost podpredsednice 

Komisije/visoke predstavnice Unije in 

imenovanje novega posebnega 

predstavnika EU za mirovni proces na 

Bližnjem vzhodu ter podpira njuna 

prizadevanja; 

4. pozdravlja pozitivno vlogo in potrebno 

podporo, ki jo želi EU zagotoviti pri 

spodbujanju mirnega in konstruktivnega 

reševanja izraelsko-palestinskega konflikta 

in širšega arabsko-izraelskega konflikta, saj 

so varnost, stabilnost in blaginja na 

Bližnjem vzhodu v njenem interesu; vendar 

poziva k novemu in konstruktivnemu 

pristopu EU, ki bi resnično služil interesu 

miru in varnosti tako Palestincev kot 

Izraelcev; pozdravlja osebno zavzetost 

podpredsednice Komisije/visoke 

predstavnice Unije in imenovanje novega 

posebnega predstavnika EU za mirovni 

proces na Bližnjem vzhodu ter podpira 

njuna prizadevanja; 

Or. en 

 

 


