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Fælles beslutningsforslag 

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

EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

21. gentager sin opfordring til omgående, 

vedvarende og betingelsesløs ophævelse af 

blokaden af Gazastriben, både for personer, 

humanitær bistand og varehandel, og til 

iværksættelse af tiltag, som gør 

genopbygning af og økonomisk 

genopretning i området muligt; opfordrer 

desuden – i behørig anerkendelse af Israels 

legitime sikkerhedsbehov – til etablering af 

en effektiv kontrolmekanisme, der kan 

forhindre indsmuglingen af våben til Gaza; 

noterer sig Rådets afgørelse om at forlænge 

EU's grænsebistandsmission for Rafah-

grænseovergangsstedet indtil den 30. juni 

2013 og forventer, at missionen vil 

gennemføre sine opgaver fuldt ud og spille 

en afgørende og effektiv rolle med hensyn 

til den daglige forvaltning af de 

grænseoverskridende forbindelser og 

opbygningen af tillid mellem Israel og Den 

Palæstinensiske Myndighed; 

21. gentager sin opfordring til omgående, 

vedvarende og betingelsesløs ophævelse af 

blokaden af Gazastriben, både for personer, 

humanitær bistand og varehandel, og til 

iværksættelse af tiltag, som gør 

genopbygning af og økonomisk 

genopretning i området muligt; opfordrer 

desuden – i behørig anerkendelse af Israels 

legitime sikkerhedsbehov – til etablering af 

en effektiv kontrolmekanisme, der kan 

forhindre indsmuglingen af våben til Gaza; 

noterer sig Rådets afgørelse om at forlænge 

mandatet for EU's Rafah-

grænsebistandsmission indtil den 30. juni 

2013 og forventer, at missionen vil 

gennemføre sine opgaver fuldt ud og spille 

en afgørende og effektiv rolle med hensyn 

til den daglige forvaltning af de 

grænseoverskridende forbindelser og 

opbygningen af tillid mellem Israel og Den 

Palæstinensiske Myndighed; opfordrer 

Hamas til at anerkende staten Israel og 

give sin tilslutning til tostatsløsningen; 

opfordrer endvidere Hamas til at sætte en 

stopper for den vold, der begås både 

internt og eksternt mod staten Israel; 

Or. en 
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