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Ändringsförslag  1 
Ria Oomen-Ruijten 
för PPE-gruppen 
 

Gemensamt förslag till resolution 
S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran om ett omedelbart, varaktigt och 

förbehållslöst upphävande av blockaden 

mot Gazaremsan ifråga om personer, 

humanitärt bistånd och kommersiella varor, 

och efterlyser åtgärder som ska leda till 

återuppbyggnad och ekonomisk 

återhämtning i detta område. Med 

vederbörligt erkännande av Israels 

rättmätiga behov av säkerhet efterlyser 

parlamentet också en effektiv 

kontrollmekanism som ska förhindra 

vapensmuggling till Gaza. Parlamentet 

konstaterar att rådet har beslutat att 

förlänga det europeiska 

gränsövervakningsuppdraget för 

gränsövergången vid Rafah till 

den 30 juni 2013 och förväntar sig att 

uppdraget uppfyller sina uppgifter och 

spelar en avgörande och effektiv roll när 

det gäller den dagliga hanteringen av de 

gränsöverskridande relationerna och 

skapandet av förtroende mellan Israel och 

palestinska myndigheten. 

21. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran om ett omedelbart, varaktigt och 

förbehållslöst upphävande av blockaden 

mot Gazaremsan ifråga om personer, 

humanitärt bistånd och kommersiella varor, 

och efterlyser åtgärder som ska leda till 

återuppbyggnad och ekonomisk 

återhämtning i detta område. Med 

vederbörligt erkännande av Israels 

rättmätiga behov av säkerhet efterlyser 

parlamentet också en effektiv 

kontrollmekanism som ska förhindra 

vapensmuggling till Gaza. Parlamentet 

konstaterar att rådet har beslutat att 

förlänga det europeiska 

gränsövervakningsuppdraget för 

gränsövergången vid Rafah till 

den 30 juni 2013 och förväntar sig att 

uppdraget uppfyller sina uppgifter och 

spelar en avgörande och effektiv roll när 

det gäller den dagliga hanteringen av de 

gränsöverskridande relationerna och 

skapandet av förtroende mellan Israel och 

palestinska myndigheten. Parlamentet 

uppmanar Hamas att erkänna staten 

Israel och att stödja tvåstatslösningen. 

Parlamentet uppmanar även Hamas att 

upphöra med det våld som utövas både 

internt och externt mot staten Israel. 
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