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Pozměňovací návrh  1 

Ria Oomen-Ruijten 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Politika EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzalému 

Společný návrh usnesení 

Bod 21 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. opakuje svou výzvu k okamžitému, 

trvalému a bezpodmínečnému zrušení 

blokády pásma Gazy, co se týče osob, toku 

humanitární pomoci a komerčního zboží, 

a k přijetí kroků, jež umožní rekonstrukci 

a hospodářskou obnovu této oblasti; 

požaduje rovněž účinný kontrolní 

mechanismus, který zabrání pašování 

zbraní do pásma Gazy, přičemž uznává 

legitimní bezpečnostní zájmy Izraele; bere 

na vědomí rozhodnutí Rady prodloužit do 

30. června 2013 mandát mise EU pro 

pomoc na hranicích na hraničním přechodu 

Rafáh a očekává, že mise bude plnit své 

úkoly a sehraje rozhodující a účinnou 

úlohu při každodenní správě 

přeshraničních vztahů a při budování 

důvěry mezi Izraelem a palestinskou 

samosprávou; 

21. opakuje svou výzvu k okamžitému, 

trvalému a bezpodmínečnému zrušení 

blokády pásma Gazy, co se týče osob, toku 

humanitární pomoci a komerčního zboží, 

a k přijetí kroků, jež umožní rekonstrukci 

a hospodářskou obno vu této oblasti; 

požaduje rovněž účinný kontrolní 

mechanismus, který zabrání pašování 

zbraní do pásma Gazy, přičemž uznává 

legitimní bezpečnostní zájmy Izraele; bere 

na vědomí rozhodnutí Rady prodloužit do 

30. června 2013 mandát mise EU pro 

pomoc na hranicích na hraničním přechodu 

Rafáh a očekává, že mise bude plnit své 

úkoly a sehraje rozhodující a účinnou 

úlohu při každodenní správě 

přeshraničních vztahů a při budování 

důvěry mezi Izraelem a palestinskou 

samosprávou; vyzývá Hamás k uznání 

státu Izrael a k vyslovení podpory řešení 

založenému na existenci dvou států; také 

vyzývá Hamás k ukončení násilí, jehož se 

dopouští zevnitř i zvenčí vůči státu Izrael; 

Or. en 

 

 


