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Paragrafu 21 

 
Mozzjoni konāunta għal riŜoluzzjoni Emenda 

21. Itenni l-appell tiegħu għat-tneħħija 
immedjata, sostnuta u inkundizzjonata tal-
imblokk tal-Istrixxa ta' GaŜa f'termini ta' 
persuni, il-flussi tal-għajnuna umanitarja u 
tal-oāāetti kummerëjali, u biex jittieħdu 
miŜuri li jippermettu r-rikostruzzjoni u l-
irkupru ekonomiku ta' din iz-Zona; jitlob 
ukoll, billi jirrikonoxxi l-bŜonnijiet tas-
sigurtà leāittima tal-IŜrael, għal 
mekkaniŜmu ta' kontroll effettiv li jevita l-
kuntrabandu tal-armi fil-GaŜa; jieħu nota 
tad-deëiŜjoni tal-Kunsill li testendi l-
mandat tal-Missjoni ta' Assistenza fil-
Fruntieri Ewropea ta' Rafah sat-
30 ta' Āunju 2013 u jippretendi li tissodisfa 
l-ħidmiet tagħha u jkollha rwol deëiŜiv u 
effettiv fir-rigward tal-immaniāājar ta' 
kuljum tar-relazzjonijiet transkonfinali u l-
bini tal-kunfidenza bejn l-IŜrael u l-
Awtorità Palestinjana; 

21. Itenni l-appell tiegħu għat-tneħħija 
immedjata, sostnuta u inkundizzjonata tal-
imblokk tal-Istrixxa ta' GaŜa f'termini ta' 
persuni, il-flussi tal-għajnuna umanitarja u 
tal-oāāetti kummerëjali, u biex jittieħdu 
miŜuri li jippermettu r-rikostruzzjoni u l-
irkupru ekonomiku ta' din iz-Zona; jitlob 
ukoll, billi jirrikonoxxi l-bŜonnijiet tas-
sigurtà leāittima tal-IŜrael, għal 
mekkaniŜmu ta' kontroll effettiv li jevita l-
kuntrabandu tal-armi fil-GaŜa; jieħu nota 
tad-deëiŜjoni tal-Kunsill li testendi l-
mandat tal-Missjoni ta' Assistenza fil-
Fruntieri Ewropea ta' Rafah sat-
30 ta' Āunju 2013 u jippretendi li tissodisfa 
l-ħidmiet tagħha u jkollha rwol deëiŜiv u 
effettiv fir-rigward tal-immaniāājar ta' 
kuljum tar-relazzjonijiet transkonfinali u l-
bini tal-kunfidenza bejn l-IŜrael u l-
Awtorità Palestinjana; jitlob lil Hamas 

jirrikonoxxi l-Istat ta' IŜrael u jagħti l-

appoāā tiegħu lis-soluzzjoni ta' Ŝewā stati; 

jistieden ukoll lil Hamas itemm il-vjolenza 

mwettqa kemm internament kif ukoll 

esternament kontra l-Istat ta' IŜrael; 

Or. en 

 


