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Alteração 1
Ria Oomen-Ruijten
em nome do Grupo PPE
Proposta de resolução comum
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL
Política da UE relativamente à Cisjordânia e a Jerusalém Oriental
Proposta de resolução comum
N.º 21
Proposta de resolução comum

Alteração

21. Reitera o seu apelo a um levantamento
imediato, permanente e incondicional do
bloqueio à Faixa de Gaza no que respeita a
pessoas, ao fluxo de ajuda humanitária e a
mercadorias, e à adoção de medidas para a
reconstrução e recuperação económica
desta zona; requer ainda, reconhecendo as
necessidades legítimas de segurança de
Israel, um mecanismo de controlo eficaz
que evite o contrabando de armas para
Gaza; regista a decisão do Conselho de
prolongar até 30 de junho de 2013 o
mandato da Missão de Assistência
Fronteiriça da União Europeia para o Posto
de Passagem de Rafah e espera que esta
cumpra as suas tarefas e desempenhe uma
função decisiva e eficaz no que respeita à
gestão quotidiana das relações
transfronteiriças e ao desenvolvimento da
confiança entre Israel e a Autoridade
Palestiniana;

21. Reitera o seu apelo a um levantamento
imediato, permanente e incondicional do
bloqueio à Faixa de Gaza no que respeita a
pessoas, ao fluxo de ajuda humanitária e a
mercadorias, e à adoção de medidas para a
reconstrução e recuperação económica
desta zona; requer ainda, reconhecendo as
necessidades legítimas de segurança de
Israel, um mecanismo de controlo eficaz
que evite o contrabando de armas para
Gaza; regista a decisão do Conselho de
prolongar até 30 de junho de 2013 o
mandato da Missão de Assistência
Fronteiriça da União Europeia para o Posto
de Passagem de Rafah e espera que esta
cumpra as suas tarefas e desempenhe uma
função decisiva e eficaz no que respeita à
gestão quotidiana das relações
transfronteiriças e ao desenvolvimento da
confiança entre Israel e a Autoridade
Palestiniana; solicita ao Hamas que
reconheça o Estado de Israel e apoie a
solução baseada na existência de dois
Estados; solicita também ao Hamas que
ponha termo à violência perpetrada, tanto
interna como externamente, contra o
Estado de Israel;
Or. en
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