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Ändringsförslag  1 
Charles Tannock 
för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet upprepar sitt starka 

stöd för tvåstatslösningen på grundval av 

1967 års gränser, med ömsesidigt 

överenskomna markbyten och Jerusalem 

som huvudstad för båda staterna, där den 

säkra Staten Israel och en självständig, 

demokratisk, sammanhängande och 

livskraftig palestinsk stat lever sida vid 

sida i fred och säkerhet och ömsesidigt 

erkännande, på grundval av rätten till 

självbestämmande och fullständig respekt 

för folkrätten. Parlamentet betonar att icke-

våld och respekt för de mänskliga 

rättigheterna och humanitär rätt är det enda 

sättet att uppnå en rättvis och varaktig fred 

mellan israeler och palestinier. 

2. Europaparlamentet upprepar sitt starka 

stöd för lösningen med två stater för två 

folk på grundval av 1967 års gränser, med 

ömsesidigt överenskomna markbyten och 

Jerusalem som huvudstad för båda staterna, 

där den säkra Staten Israel och en 

självständig, demokratisk, 

sammanhängande och livskraftig palestinsk 

stat lever sida vid sida i fred och säkerhet 

och ömsesidigt erkännande, på grundval av 

rätten till självbestämmande och 

fullständig respekt för folkrätten. 

Parlamentet betonar att icke-våld och 

respekt för de mänskliga rättigheterna och 

humanitär rätt är det enda sättet att uppnå 

en rättvis och varaktig fred mellan israeler 

och palestinier. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Charles Tannock 
för ECR-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

positiva roll och det nödvändiga stöd som 

EU önskar bidra med för att underlätta en 

lösning på den israelisk-palestinska 

konflikten och den större arabisk-israeliska 

konflikten genom fredliga och konstruktiva 

medel som tjänar EU:s intressen i fråga om 

säkerhet, stabilitet och välstånd i 

Mellanöstern. Parlamentet vill dock se ett 

nytt förhållningssätt från EU:s sida som 

verkligen gynnar freden och säkerheten för 

både israeler och palestinier. Parlamentet 

välkomnar det personliga engagemanget 

från vice ordföranden/den höga 

representanten och utnämningen av EU:s 

nya särskilda representant för 

fredsprocessen i Mellanöstern, och stöder 

deras ansträngningar i detta avseende.  

4. Europaparlamentet välkomnar den 

positiva roll och det nödvändiga stöd som 

EU önskar bidra med för att underlätta en 

lösning på den israelisk-palestinska 

konflikten och den större arabisk-israeliska 

konflikten genom fredliga och konstruktiva 

medel som tjänar EU:s intressen i fråga om 

säkerhet, stabilitet och välstånd i 

Mellanöstern. Parlamentet vill dock se ett 

nytt och konstruktivt förhållningssätt från 

EU:s sida som verkligen gynnar freden och 

säkerheten för både israeler och palestinier 

Parlamentet välkomnar det personliga 

engagemanget från vice ordföranden/den 

höga representanten och utnämningen av 

EU:s nya särskilda representant för 

fredsprocessen i Mellanöstern, och stöder 

deras ansträngningar i detta avseende.  

Or. en 

 

 


