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Módosítás  1 

Ria Oomen-Ruijten 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Az Unió Ciszjordániára és Kelet-Jeruzsálemre vonatkozó politikája 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. megismétli felhívását a Gázai övezet 

blokádjának azonnali, tartós és feltétel 

nélküli megszüntetésére a személyek, 

valamint a humanitárius segélyek és 

kereskedelmi áruk áramlása tekintetében, 

továbbá arra, hogy tegyenek lépéseket az 

övezet újjáépítése és gazdasági 

helyreállítása érdekében; ezenkívül – 

elismerve Izrael jogos védelmi igényeit – a 

Gázába történı fegyvercsempészet 

megakadályozását segítı hatékony 

ellenırzési mechanizmust sürget; felhívja a 

figyelmet a Tanács határozatára, mely 

szerint 2013. június 30-ig meg kell 

hosszabbítani az Európai Unió rafahi 

határellenırzést segítı missziójának 

megbízatását, továbbá reményét fejezi ki, 

hogy a misszió ellátja feladatait, vagyis 

döntı és hatékony szerepet fog játszani a 

határokon átnyúló kapcsolatok napi 

kezelésében, valamint az Izrael és a 

Palesztin Hatóság közötti bizalom 

kialakításában; 

21. megismétli felhívását a Gázai övezet 

blokádjának azonnali, tartós és feltétel 

nélküli megszüntetésére a személyek, 

valamint a humanitárius segélyek és 

kereskedelmi áruk áramlása tekintetében, 

továbbá arra, hogy tegyenek lépéseket az 

övezet újjáépítése és gazdasági 

helyreállítása érdekében; ezenkívül – 

elismerve Izrael jogos védelmi igényeit – a 

Gázába történı fegyvercsempészet 

megakadályozását segítı hatékony 

ellenırzési mechanizmust sürget; felhívja a 

figyelmet a Tanács határozatára, mely 

szerint 2013. június 30-ig meg kell 

hosszabbítani az Európai Unió rafahi 

határellenırzést segítı missziójának 

megbízatását, továbbá reményét fejezi ki, 

hogy a misszió ellátja feladatait, vagyis 

döntı és hatékony szerepet fog játszani a 

határokon átnyúló kapcsolatok napi 

kezelésében, valamint az Izrael és a 

Palesztin Hatóság közötti bizalom 

kialakításában; felhívja a Hamászt, hogy 

ismerje el Izrael államot és támogassa a 

két állam elvén alapuló megoldást; szintén 

felhívja a Hamászt, hogy vessen véget az 

izraeli állammal szembeni belsı és külsı 

erıszaknak; 
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