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B8-0037/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un 
Palestīnu
(2014/2723(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ES Ārlietu padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, jo īpaši 
tos, kas pieņemti 2014. gada 12. maijā,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 
un drošības politikas jautājumos 2014. gada 8. jūlija paziņojumu par apšaudīšanu ar 
raķetēm no Gazas un Izraēlas aizsardzības spēku reaģēšanas operācijām,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2014. gada 12. jūlija 
paziņojumu par Gazu,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā trīs izraēliešu studenti 2014. gada 12. jūnijā tika nolaupīti Rietumkrastā, nogalināti 
un 2014. gada 30. jūnijā atrasti Hebronas tuvumā; tā kā atriebības nolūkos 2014. gada 
2. jūlijā Jeruzalemē tika nolaupīts un nogalināts viens zēns,

1. visasākajā veidā nosoda trīs izraēliešu studentu un palestīniešu zēna nogalināšanu; pauž 
nopietnas bažas par stāvokli Gazā un Izraēlā un pauž dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju 
bojāeju; izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm un draugiem; uzsver, ka ir nekavējoties 
jāpārtrauc visi uzbrukumi, jo tie rada neattaisnojamas ciešanas nevainīgiem 
civiliedzīvotājiem, un aicina steidzami apturēt eskalāciju un pārtraukt sadursmes; 

2. aicina izbeigt raķešu uzbrukumus Izraēlai no Gazas joslas, kuri Hamas un citiem 
bruņotiem grupējumiem Gazā ir nekavējoties jāpārtrauc, kā arī Izraēlas uzbrukumus 
Gazai; uzsver, ka ir nepieciešams, lai visas puses ievērotu starptautiskās cilvēktiesības; 

3. atkārtoti pauž pārliecinošu atbalstu divu valstu vienošanās aktam, kura pamatā būtu 
1967. gada robežas, saskaņā ar kuru Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta un droša 
Izraēlas Valsts un neatkarīga un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts abas pastāv līdzās mierā 
un drošībā;

4. vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt 
taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atkārtoti aicina radīt 
nepieciešamos nosacījumus tiešu abu pušu miera sarunu atjaunošanai; 

5. atzinīgi vērtē Ēģiptes miera iniciatīvu un Izraēlas piekrišanu tai un aicina Hamas arī 
akceptēt šo iniciatīvu;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo 
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Austrumu miera procesā, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, 
Izraēlas valdībai un Knesetam, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu 
likumdošanas padomei.


