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

Πολιτική της ΕΕ για τη ∆υτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήµ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 21 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

21. επαναλαµβάνει την έκκλησή του για 

άµεση, διαρκή και άνευ όρων άρση του 

αποκλεισµού της Λωρίδας της Γάζας όσον 

αφορά τα πρόσωπα, τη ροή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και των 

εµπορικών προϊόντων, καθώς και για 

µέτρα που θα επιτρέψουν την 

ανοικοδόµηση και την οικονοµική 

ανάκαµψη της περιοχής· ζητεί επίσης, µε 

τη δέουσα αναγνώριση των θεµιτών 

αναγκών του Ισραήλ σε θέµατα ασφαλείας, 

να δηµιουργηθεί ένας αποτελεσµατικός 

µηχανισµός ελέγχου για την πρόληψη της 

λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα· 

λαµβάνει γνώση της απόφασης του 

Συµβουλίου να παρατείνει µέχρι τις 30 

Ιουνίου 2013 την εντολή της ευρωπαϊκής 

Αποστολής Συνοριακής Συνδροµής στη 

Ράφα και ευελπιστεί ότι θα εκπληρώσει τα 

καθήκοντά της και θα παίξει καθοριστικό 

και αποτελεσµατικό ρόλο στην καθηµερινή 

διαχείριση των διασυνοριακών σχέσεων 

και στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ 

του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής· 

21. επαναλαµβάνει την έκκλησή του για 

άµεση, διαρκή και άνευ όρων άρση του 

αποκλεισµού της Λωρίδας της Γάζας όσον 

αφορά τα πρόσωπα, τη ροή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και των 

εµπορικών προϊόντων, καθώς και για 

µέτρα που θα επιτρέψουν την 

ανοικοδόµηση και την οικονοµική 

ανάκαµψη της περιοχής· ζητεί επίσης, µε 

τη δέουσα αναγνώριση των θεµιτών 

αναγκών του Ισραήλ σε θέµατα ασφαλείας, 

να δηµιουργηθεί ένας αποτελεσµατικός 

µηχανισµός ελέγχου για την πρόληψη της 

λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα· 

λαµβάνει γνώση της απόφασης του 

Συµβουλίου να παρατείνει µέχρι τις 30 

Ιουνίου 2013 την εντολή της ευρωπαϊκής 

Αποστολής Συνοριακής Συνδροµής στη 

Ράφα και ευελπιστεί ότι θα εκπληρώσει τα 

καθήκοντά της και θα παίξει καθοριστικό 

και αποτελεσµατικό ρόλο στην καθηµερινή 

διαχείριση των διασυνοριακών σχέσεων 

και στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ 

του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής· 

καλεί τη Χαµάς να αναγνωρίσει το 
κράτος του Ισραήλ και να υποστηρίξει τη 
λύση των δύο κρατών· ζητεί επίσης από 
τη Χαµάς να θέσει τέρµα στη βία τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο 
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