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Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между Израел и 
Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС
(2014/2845(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилните лица по 
време на война от 1949 г.,

– като взе предвид ежедневните доклади на Агенцията на ООН за подпомагане и 
строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) относно 
фактическото състояние на нещата,

– като взе предвид резолюция № 194 на Общото събрание на ООН (1948 г.) и 
резолюции № 242 (1967 г.), № 252 (1968 г.), № 338 (1972 г.), № 476 (1980 г.), № 
478 (1980 г.) и № 1860 (2009 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, подписано 
на 20 ноември 1995 г. и влязло в сила на 1 юни, 2000 г., и по-специално на член 2 
от него,

– като взе предвид „Насоките относно изискванията за достъп на израелски субекти 
и техните дейности в териториите, окупирани от Израел от юни 1967 г. насам, до 
безвъзмездни средства, награди и финансови инструменти, финансирани от ЕС от 
2014 г. нататък“ ,

– като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г.на Международния 
съд, озаглавено „Правни последици от изграждането на стена в окупираните 
палестински територии”,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес 
от 30 август 2014 г., 16 декември 2013 г.,14 май 2012 г., 18 юли и 23 май 2011 г. и 
8 декември 2009 г.,

– като взе предвид докладите на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен 
Йерусалим от януари 2012 г. и относно „Зона „C“ и изграждането на палестинска 
държава“ от юли 2011 г., както и доклада на ръководителите на мисии на ЕС от 
април 2011 г. относно насилието от страна на заселници и придружаващата 
докладна записка на ръководителите на мисии на ЕС от февруари 2012 г. относно 
насилието от страна на заселници,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2012 г. относно политиката на ЕС по 
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отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим1,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 7 юли 2014 г. Израел започна военна агресия срещу Газа, 
наречена „Защитен вал“, която продължи 50 дни и беше преустановена, когато на 
26 август 2014 г. започна прилагането на споразумение за прекратяване на огъня; 

Б. като има предвид, че в резултат на израелската агресия най-малко 2150 
палестинци са били убити, сред които 503 деца (27 %), 260 жени, 95 възрастни 
лица и 14 журналисти, а броят на ранените надхвърля 12500; като има предвид, че 
много голям брой ранени лица са претърпели ампутация и обширни наранявания, 
за които има опасения, че са причинени от забранени оръжия, включително DIME 
(взривни вещества, съдържащи тежки инертни метали); като има предвид, че 
вътрешно разселените лица възлизат на 450 000 души, като 65 700 души 
продължават да намират подслон в училища на UNRWA; като има предвид, че 
населението изпитва спешна нужда от психо-социална помощ и подкрепа и от 
хуманитарна и медицинска помощ; като има предвид, че 1400 деца са загубили и 
двамата си родители;

В. като има предвид, че съгласно UNRWA и организациите на място равнището на 
разрушения е сравнимо единствено с разрушението на градовете през Втората 
световна война;  като има предвид, че над 1700 жилищни сгради са били напълно 
или частично разрушени, а 40 000 са повредени, 17 болници и здравни клиники са 
били разрушени и са били повредени 136 училища на UNRWA, 60 джамии и 13 
гробища (12 християнски и едно мюсюлманско) са били разрушени в резултат на 
непрекъснатите нападения с ракети и бомби, изстрелвани от израелската армия 
както от въздуха, така и от морето; като има предвид, че водоснабдяването и 
електроснабдяването, пречиствателните станции за отпадъчни води, пътищата и 
цялата инфраструктура са тежко засегнати до такава степен, че недостигът оказва 
пагубно въздействие върху здравето и живота на населението в Газа; като има 
предвид, че съгласно оценките на UNRWA  за възстановяването на Газа до нивата 
преди последната агресия може да са необходими 20 години; като има предвид, че 
много от проектите, финансирани от ЕС, са били разрушени по време на тази 
агресия, както и по време на предишните израелски агресии срещу Газа; като има 
предвид, че в тези военни операции са използвани безпилотни самолети;

Г. като има предвид, че съгласно Организацията на ООН за прехрана и земеделие 
(ФАО) около 42 000 акра  обработваеми земи са понесли съществени преки щети 
и половината от запаса на домашни птици в Газа е била загубена поради преки 
попадения или липса на грижи поради ограничения достъп до земеделски земи в 
граничните райони; като има предвид, че годишният улов на рибарите в Газа е 
намалял с почти 10 %; като има предвид, че най-малко 360 фабрики и 
работилници са били повредени, като 126 от тях са били изцяло разрушени, а 
щетите възлизат на 47 милиона щатски долара; като има предвид, че според 
оценките на Палестинската промишлена федерация загубите поради спиране на 
производството по време на агресията възлизат на 70 милиона щатски долара ;

1 Приети текстове, P7_TA (2012)0298.
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Д. като има предвид, че това е третата подобна военна агресия в Газа след военните 
операции „Cast Lead“ („Лято олово“) през 2008 – 2009 г. и „Pillar of Defence“ 
(„Отбранителен стълб“) през ноември 2012 г., при които загинаха около 3000 
палестинци и стотици бяха ранени, а причинените материални щети бяха 
всеобхватни и оставиха зад себе си хуманитарна катастрофа;

Е. като има предвид, че от 2007 г. насам Израел е наложил тотална сухопътна, 
въздушна и морска блокада на Газа, която е превърнала тази зона с размер от 365 
кв. км. в затвор на открито, където 1,7 милиона души, от които 1,2 милиона са 
бежанци, живеят в крайни хуманитарни условия, които са били значително 
влошени поради продължилото 50 дни нападение;

Ж. като има предвид, че Израел е отказал достъп до Газа на 13 членове на 
Европейския парламент, които са били на място, за да направят оценка на 
размерите на разрушенията и хуманитарната ситуация, така че да информират и 
да оказват натиск за увеличаване на помощта на ЕС за UNRWA и за 
палестинските органи, която е крайно необходима за посрещане на неотложни 
нужди;

З. като има предвид, че през същия период израелските сили извършиха над 1500 
военни нападения в Западния бряг и Източен Йерусалим, задържаха над 1700 
палестинци, сред тях членове на Палестинския законодателен съвет, разрушиха 
най-малко 50 постройки, притежавани от палестинци, като 8 от тях са в 
окупираната част на Източен Йерусалим, подложиха на вътрешно разселване 112 
палестинци, и беше съобщено за най-малко 250 нападения от страна на заселници; 
като има предвид, че през първите две седмици на септември, т.е. след 
постигането на прекратяване на огъня, Израел е задържал 300 палестинци на 
Западния бряг и в Източен Йерусалим; като има предвид, че израелското 
правителство подклажда религиозното напрежение в Източен Йерусалим, 
например чрез приемане на законодателство, което позволява на евреи достъп до 
джамията Ал-Акса;

И. като има предвид, че строителството е продължило в повечето незаконни 
израелски селища в окупирана Палестина и че след юни, 2014 г. са били одобрени 
1472 допълнителни жилищни постройки, с което се прави място за почти 6000 
нови израелски заселници, както и че са били конфискувани допълнителни 
количества земя, като в най-скорошния случай става въпрос за 170 хектара 
земеделска земя на юг от Витлеем за изграждането на 2500 нови жилищни 
постройки за заселници;

Й. като има предвид, че 34 членове на Палестинския законодателен съвет са лишени 
от свобода, 32 от тях в административното задържане; като има предвид, че 
членът на Палестинския законодателен съвет Халида Джарар е била заплашена с 
депортиране от Рамала, който е нейният избирателен район, в Йерихон; като има 
предвид, че това е първият случай на заплаха за депортиране от зона А към зона 
А, т.е. от и към зона под контрола на Палестинската власт съгласно 
Споразуменията от Осло;

К. като има предвид, че тези събития последваха обявяването на споразумението 
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между палестинските партии да образуват единно правителство, което да 
преодолее разделението, съществуващо от 2007 г. насам; като има предвид, че 
постигането на такова споразумение беше едно от условията, определени в 
рамките на проведените през последната година мирни преговори под 
ръководството на САЩ; като има предвид, че това обявяване беше посрещнато с 
остри изявления от страна на израелския министър-председател, който се 
противопостави на това споразумение; като има предвид, че правителството на 
консенсуса призна резолюциите на ООН, Споразумението от Осло и решенията 
на Четворката; като има предвид, че неговото създаване беше приветствано от 
ООН, САЩ, ЕС и Четворката;

Л. като има предвид, че 20 години след Споразуменията от Осло и неизпълнението 
на тези споразумения от Израел палестинците вече нямат никакво доверие в 
преговорите;

М. като има предвид, че на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС, 
проведено на 16 декември 2013 г., наред с другото бяха направени следните 
изявления: „ЕС предупреждава за опасността от действия, които възпрепятстват 
преговорите. В този смисъл ЕС изразява съжаление във връзка с продължаващото 
разширяване от страна на Израел на заселническите зони, които са незаконни 
съгласно международното право и представляват пречка за мира.  Съветът също 
така изразява дълбоката си загриженост по повод на случаи на подстрекателство и 
инциденти с насилие в окупираните територии, разрушаването на къщи и 
влошаващата се хуманитарна обстановка в Газа. ЕС изразява сериозна 
загриженост по повод на действия, които подкопават статуквото в светите места, 
в т.ч. в Йерусалим. Европейският съюз ще продължи да следи внимателно 
ситуацията и последиците от нея в по-широк план и да предприема съответни 
действия“; 

Н. като има предвид, че Европейския съвет от 30 август, 2014 г. отбелязва, че „Само 
окончателно споразумение въз основа на решението за две държави ще донесе 
траен мир и стабилност. Във връзка с това Европейският съвет насърчава двете 
страни да възобновят преговорите за тази цел. Ивицата Газа е част от бъдещата 
палестинска държава.“;

О. като има предвид, че на 19 юли 2013 г. ЕС публикува „Насоки относно 
изискванията за достъп на израелски субекти и техните дейности в териториите, 
окупирани от Израел от юни 1967 г. насам, до безвъзмездни средства, награди и 
финансови инструменти, финансирани от ЕС от 2014 г. нататък“ (2013/C 203/05);

П. като има предвид, че Израел продължава да пренебрегва консултативното 
становище от 9 юли 2004 г. на Международния съд, озаглавено „Правни 
последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии“,

1. решително осъжда израелската военна агресия срещу Газа, нарушенията на 
международното и хуманитарното право, използването на забранени и нови 
оръжия, на безпилотни самолети, както и на оръжия, чиято употреба е забранена в 
гъсто населени райони; 
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2. изразява своите съболезнования на семействата на жертвите, които възлизат на 
над 2100 палестинци;

3. признава огромното значение на извършената от UNRWA работа и дейността на 
всички нейни служители по време на 50-дневната агресия и след нея; изразява 
своите съболезнования на семействата на 12 служители  на UNRWA, които са 
били убити по време на агресията; призовава ЕС и международните донори да 
увеличат значително своята подкрепа за покриване на увеличените 
непосредствени нужди на засегнатото население, които UNRWA трябва да 
задоволява;

4. подкрепя усилията за постигане на споразумение за трайно и изцяло съблюдавано 
примирие, което следва да се гарантира от механизъм, който да се създаде от 
международната общност, включително мироопазваща мисия под егидата на ООН 
и прекратяване на обсадата; счита, че това би следвало да сложи край на 
убийствата и страданията на палестинското население, обкръжено в ивицата Газа 
от 2007 г. насам; изисква незабавното прекратяване на обсадата на Газа, незабавен 
и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ, особено за покриване на 
неотложни медицински нужди, както и на строителните материали, спешно 
необходими за възстановяване; счита, че предоставянето на електроенергия от 
всички търсени източници не следва да бъдат възпрепятствано от Израел, което 
също така ще направи възможни доставките на вода;

5. изисква освобождаването на 34-те законно избрани членове на Палестинския 
законодателен съвет, както и на всички 7000 палестински политически 
затворници; настоява за отмяна на заповедта за депортиране срещу члена на  
Палестинския законодателен съвет Халида Джарар;

6. изразява съжаление относно отказа на предоставяне на достъп до Газа на 
членовете на Европейския парламент;

7. изразява своята решимост да изпрати проучвателна мисия в Газа, която да 
провери на място размерите на разрушенията, нуждите на населението по 
отношение на хуманитарна помощ, вода, електроенергия, както и положението, в 
което се намират болниците, училищата и инфраструктурата; ЕП следва да 
покаже ясно на израелските власти, че той счита за неприемлив  отказа за влизане 
в Газа на членовете на ЕП; 

8. призовава за създаване на международен комитет за разследване на военните 
престъпления, извършени по време на израелската агресия;

9. предлага подкрепа на израелските политически партии, движения и лица, които се 
противопоставят на израелската агресия и призовават за намирането на мирно 
решение; изразява особена загриженост относно влошаването на свободата на 
словото, както и нарастването на крайнодесните  сили в Израел; изразява тревога 
относно нарасналите прояви на дискриминация срещу представители на 
палестинското население, които са граждани на Израел;

10. призовава ЕС да:
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а. изисква да бъде сложен край на израелската окупация на Западния бряг, Газа 
и Източен Йерусалим;

б. изказва отново подкрепата си за признаването на жизнеспособна, 
независима и неразчленена палестинска държава с Източен Йерусалим като 
столица и въз основа на границите от 1967 г., живееща в мир редом с 
Израел;

в. осъжда политиката на колективни наказания, прилагана от Израел срещу 
народа на Палестина, и да призовава за прекратяване на безнаказаността, с 
която Израел се ползва по отношение на постоянните тежки нарушения на 
международното хуманитарно право, на Устава на ООН и на Всеобщата 
декларация за правата на човека;

г. призовава правителствата на всички държави – членки на ЕС, да прилагат 
насоките от 19 юли 2013 г.; призовава за налагането на забрана върху вноса 
в ЕС на всички израелски продукти, произведени в незаконните израелски 
селища в окупираните палестински територии;

д. прилага член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС-Израел чрез 
замразяване на Споразумението, докато Израел продължава нарушаването 
на правата на човека;

е. наложи забрана върху износа на оръжие от ЕС към Израел; да забрани вноса 
на всички видове оръжия от Израел в ЕС; да прекрати незабавно всяко 
сътрудничество с Израел в рамките на Европейската агенция по отбрана 
(EDA);

ж. не предоставя никакви финансови средства на израелски субекти чрез 
„Хоризонт 2020“;

з. оповести резултатите от мисията на Комисията за установяване на фактите в 
Газа, за да се направи оценка на щетите, нанесени на финансирани от ЕС 
проекти там по време на неотдавнашната израелска агресия;

и. предаде на Израел искането за предоставяне на достъп до ивицата Газа на 
членове на ЕП;

й. изисква от Израел да отмени всички решения за конфискацията на земя, 
преди всичко на земя южно от Витлеем, и за разширяване на селища и 
дейности;

к. увеличи значително сумата, отпускана на UNRWA и на палестинските 
власти, с оглед на огромните хуманитарни бедствия и материалната 
катастрофа в ивицата Газа; 

л. отпуска значителни финансови средства за възстановяването на секторите 
на селското стопанство и рибарството, които са от жизненоважно значение 
за ежедневния живот на населението;
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м. изисква репарации от Израел за финансирани от ЕС проекти, които са били 
унищожени по време на многократните агресии както в ивицата Газа, така и 
на Западния бряг;

н. подкрепя искането от страна на палестинския президент Махмуд Абас 
Палестина да бъде поставена под международна закрила;

о. подкрепя палестинските усилия за постигане на единство;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на 
генералния секретар на ООН, на председателя и правителството на Палестинската 
автономна власт, на Палестинския законодателен съвет, на правителството на 
Израел и на Кнесета.


