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Pakeitimas  1 

Ria Oomen-Ruijten 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

ES politika d÷l Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzal÷s 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja savo raginimą nedelsiant 

besąlygiškai visam laikui nutraukti Gazos 

ruožo blokadą, atsižvelgiant į asmenų, 

humanitarin÷s pagalbos ir komercinių 

prekių srautų jud÷jimą, ir imtis veiksmų 

siekiant užtikrinti šios zonos atstatymą ir 

ekonomikos atkūrimą; deramai 

pripažindamas Izraelio teis÷tus saugumo 

poreikius taip pat ragina nustatyti 

veiksmingą kontrol÷s mechanizmą, kurį 

taikant būtų užkirstas kelias neteis÷tam 

ginklų gabenimui į Gazos ruožą; atkreipia 

d÷mesį į Tarybos sprendimą Europos 

Sąjungos pasienio pagalbos misiją Rafos 

per÷jimo punktui pratęsti iki 2013 m. 

birželio 30 d. ir tikisi, kad ši misija įvykdys 

savo užduotis ir veiksmingai atliks 

lemiamą vaidmenį užtikrinant kasdienį 

tarpvalstybinių santykių valdymą ir 

stiprinant Izraelio ir Palestinos 

Administracijos tarpusavio pasitik÷jimą; 

21. pakartoja savo raginimą nedelsiant 

besąlygiškai visam laikui nutraukti Gazos 

ruožo blokadą, atsižvelgiant į asmenų, 

humanitarin÷s pagalbos ir komercinių 

prekių srautų jud÷jimą, ir imtis veiksmų 

siekiant užtikrinti šios zonos atstatymą ir 

ekonomikos atkūrimą; deramai 

pripažindamas Izraelio teis÷tus saugumo 

poreikius taip pat ragina nustatyti 

veiksmingą kontrol÷s mechanizmą, kurį 

taikant būtų užkirstas kelias neteis÷tam 

ginklų gabenimui į Gazos ruožą; atkreipia 

d÷mesį į Tarybos sprendimą Europos 

Sąjungos pasienio pagalbos misiją Rafos 

per÷jimo punktui pratęsti iki 2013 m. 

birželio 30 d. ir tikisi, kad ši misija įvykdys 

savo užduotis ir veiksmingai atliks 

lemiamą vaidmenį užtikrinant kasdienį 

tarpvalstybinių santykių valdymą ir 

stiprinant Izraelio ir Palestinos 

Administracijos tarpusavio pasitik÷jimą; 

ragina grupuotę „Hamas“ pripažinti 

Izraelio Valstybę ir paremti dviejų 

valstybių principu grindžiamą sprendimą; 

taip pat ragina „Hamas“ nutraukti prieš 

Izraelio Valstybę jos viduje ir išor÷je 

vykdomus smurto aktus; 
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