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Amendement  1 

Ria Oomen-Ruijten 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

21. herhaalt zijn verzoek om de 

onmiddellijke, permanente en 

onvoorwaardelijke opheffing van de 

blokkade van de Gazastrook, zodat er 

verkeer mogelijk wordt voor personen, 

humanitaire hulp en goederen, alsook om 

stappen ter bevordering van de 

wederopbouw en het economisch herstel 

van dit gebied; onderkent ook Israëls 

legitieme veiligheidsbehoeften en dringt in 

dit verband aan op een doeltreffend 

controlemechanisme dat een einde maakt 

aan de smokkel van wapens naar de 

Gazastrook; neemt kennis van het besluit 

van de Raad om de EU-missie voor 

bijstandverlening inzake grensbeheer aan 

de grensovergang bij Rafah te verlengen 

tot 30 juni 2013 en verwacht dat zij haar 

taken zal uitvoeren en een doorslaggevende 

en doeltreffende rol zal spelen bij het 

dagelijks beheer van de 

grensoverschrijdende betrekkingen en de 

vertrouwensopbouw tussen Israël en de 

Palestijnse Autoriteit; 

21. herhaalt zijn verzoek om de 

onmiddellijke, permanente en 

onvoorwaardelijke opheffing van de 

blokkade van de Gazastrook, zodat er 

verkeer mogelijk wordt voor personen, 

humanitaire hulp en goederen, alsook om 

stappen ter bevordering van de 

wederopbouw en het economisch herstel 

van dit gebied; onderkent ook Israëls 

legitieme veiligheidsbehoeften en dringt in 

dit verband aan op een doeltreffend 

controlemechanisme dat een einde maakt 

aan de smokkel van wapens naar de 

Gazastrook; neemt kennis van het besluit 

van de Raad om de EU-missie voor 

bijstandverlening inzake grensbeheer aan 

de grensovergang bij Rafah te verlengen 

tot 30 juni 2013 en verwacht dat zij haar 

taken zal uitvoeren en een doorslaggevende 

en doeltreffende rol zal spelen bij het 

dagelijks beheer van de 

grensoverschrijdende betrekkingen en de 

vertrouwensopbouw tussen Israël en de 

Palestijnse Autoriteit; verzoekt Hamas de 

staat Israël te erkennen en een 

tweestatenoplossing te ondersteunen; 

roept Hamas voorts op een einde te maken 

aan het interne en externe geweld tegen 
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de staat Israël; 

Or. en 

 

 


