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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη 
μετά τον πόλεμο στη Γάζα και το ρόλο της ΕΕ
(2014/2845(RSP))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-
Παλαιστίνης, και ιδίως εκείνο της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κλιμάκωση της 
βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη1, 

– έχοντας υπόψη την επίσκεψη της ad-hoc αντιπροσωπείας του στο Ισραήλ για να 
εξετάσει τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστινίων κρατουμένων τον Μάρτιο του 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για 
τη Μέση Ανατολή της 15ης Αυγούστου 2014, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 30ής Αυγούστου, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου για την 
κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης της 
2ας Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις προσαρτήσεις γης από το Ισραήλ στη Δυτική 
Όχθη, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της 
συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών της 12ης Ιουλίου 2014, καθώς και τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
Ban Ki-moon, της 13ης Ιουλίου, 

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλα τους 
και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμβαλλόμενα μέρη των οποίων είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

– έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Human Rights Watch με τίτλο "Μια σε βάθος ματιά στις 
επιθέσεις σε σχολεία στη  Γάζα", της 11ης Σεπτεμβρίου του 2014, 

– έχοντας υπόψη την τεράστια εμπειρία που η διεθνής κοινότητα μπορεί να αξιοποιήσει 
στον τομέα της επίλυσης των συγκρούσεων, ιδιαίτερα την εμπειρία της ειρηνευτικής 
διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0012.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 8ης Ιουλίου και 26ης Αυγούστου 2014, ο ισραηλινός 
στρατός ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με  
δεδηλωμένο στόχο τον τερματισμό της εκτόξευσης ρουκετών από τη Γάζα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο τελευταίος πόλεμος αποτελεί την έκτη επίθεση από  
ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα μετά την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της 
Γάζας το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει οδηγήσει σε ένα άνευ προηγουμένου 
επίπεδο ολικής καταστροφής και αριθμού θυμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε στις 26 Αυγούστου μια αορίστου διαρκείας 
κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, μεταξύ της ισραηλινής και της 
παλαιστινιακής πλευράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι της κατάπαυσης του πυρός 
φέρεται να περιλαμβάνουν - παρόμοια με προηγούμενες ρυθμίσεις κατάπαυσης του 
πυρός - την άρση του αποκλεισμού, την εξάλειψη της ουδέτερης ζώνης στα σύνορα 
Γάζας-Ισραήλ και την επέκταση της αλιευτικής ζώνης, καθώς και μια συμφωνία για 
συνάντηση εντός ενός μηνός στο Κάιρο, για τη συζήτηση ευρύτερων θεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης ενός αερολιμένα και ενός λιμένα στη Γάζα, 
της απελευθέρωσης των παλαιστινίων κρατουμένων και του αφοπλισμού των 
παλαιστινιακών ενόπλων ομάδων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τελευταία σύγκρουση συνέβη μετά το τέλος της 
συγκρότησης, τον Απρίλιο του 2014, μιας παλαιστινιακής  κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας  με τη σύμφωνη γνώμη Χαμάς και Φατάχ, την αποδοχή των αρχών της μη 
βίας, την τήρηση των παλαιότερων συμφωνιών και την αναγνώριση του Ισραήλ, με την 
υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις Ισραηλινοί έφηβοι από οικισμούς στη Δυτική Όχθη 
σκοτώθηκαν στις 12 Ιουνίου και ένας Παλαιστίνιος έφηβος δολοφονήθηκε σε αντίποινα 
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στις 2 Ιουλίου·  ότι πραγματοποιήθηκε μια 18ήμερη 
σαρωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά τη δολοφονία 
των ισραηλινών εφήβων, κατά την οποία 700 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν, χιλιάδες 
σπίτια ερευνήθηκαν και πολλά καταστράφηκαν, έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 
ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και πέντε 
μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν στις 7 Ιουλίου, ενώ η Χαμάς απάντησε την ίδια ημέρα με 
την εκτόξευση των πρώτων ρουκετών μετά από 20 μήνες· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 2.116 Παλαιστίνιοι έχουν 
σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύγκρουσης, το 80 τοις εκατό των οποίων 
ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 500 παιδιών και 11 μελών του προσωπικού της 
Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA), ενώ τουλάχιστον 
11.231 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί, τα δύο τρίτα των οποίων είναι γυναίκες και 
παιδιά, και 2.000 παιδιά έχουν μείνει ορφανά εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 71 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων τέσσερις 
άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί· ότι αρκετές χιλιάδες ρουκέτες και όλμοι 
εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ· 
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H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν πλήξει πολλές 
περιοχές αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 228 σχολικών κτιρίων και 58 νοσοκομείων  
και κλινικών που είχαν καταστραφεί ως αποτέλεσμα των απεργιών· ότι, 140.000 
άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους· ότι το ένα τρίτο του 1,8 εκατομμυρίων 
πληθυσμού της Γάζας έχει εκτοπιστεί· ότι το σύνολο της υποδομής του παλαιστινιακού 
θύλακα - δρόμοι, δημόσια κτίρια, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα - έχει γίνει ερείπια και 
χρειάζεται ανοικοδόμηση, επιτείνοντας την ήδη εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση που 
προκύπτει από τον ισραηλινό και αιγυπτιακό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεγάλες ποσότητες μη εκραγέντων πυρομαχικών πρέπει να εξευρεθούν και να 
απομακρυνθούν από την περιοχή· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Παλαιστινιακοί ειδικοί έχουν υπολογίσει ότι η ανοικοδόμηση 
της Γάζας θα κοστίσει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια· ότι στις 9 Σεπτεμβρίου ο 
ΟΗΕ και η παλαιστινιακή κυβέρνηση κάλεσε τους διεθνείς δωρητές να προσφέρουν 
550 εκατομμύρια δολάρια για την επισιτιστική βοήθεια, την πρόσβαση σε καθαρό νερό, 
την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, για άμεση ανακούφιση μετά την 
πρόσφατη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής διάσκεψη δωρητών για την 
ανοικοδόμηση της Γάζας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο ή τη 
Νορβηγία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυστηροί περιορισμοί παραμένουν σε ότι αφορά τα δομικά 
υλικά που εισέρχονται στη Γάζα και την κυκλοφορία των προσώπων, παρά τη 
συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· ότι οι παλαιστίνιοι αλιείς εμποδίζονται να ασκήσουν 
την αλιεία στην εκτεταμένη ζώνη αλιείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διέλευση των 
συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, δεν έχει ακόμα να ανοίξει σε τακτική βάση· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισραηλινός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, που ισχύει 
από το 2006, είναι παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου και, σύμφωνα με την 
οργάνωση Human Rights Watch, ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία που κατευθύνεται 
εναντίον του άμαχου πληθυσμού, και επιτείνει την ταλαιπωρία του τοπικού πληθυσμού· 

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διόρισε 
Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο της 
πρόσφατης σύγκρουσης στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή στρατιωτική 
αρχή έχει ανακοινώσει τη συγκρότηση μιας  « επιτροπής πραγματογνωμοσύνης» για να 
εξετάσει τα «εξαιρετικά περιστατικά» κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύγκρουσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Human Rights Watch υπογράμμισε την «μακρά ιστορία 
παραλείψεων του Ισραήλ όσον αφορά την ανάληψη αξιόπιστων ερευνών για 
εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου» · 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι παλαιστινιακές ομάδες μπορεί να 
είναι υπεύθυνες για ζημίες που προκλήθηκαν σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον 
ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και άλλων εγκαταστάσεων που 
προσφέρουν καταφύγιο στους εκτοπισθέντες· ότι τα εν λόγω κτίρια προστατεύονται 
από τη Σύμβαση του 1946 περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών, την 
οποία έχει προσυπογράψει το Ισραήλ· 
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ κατέβαλε 10,5 εκατομμύρια δολάρια ως 
αποζημίωση στον ΟΗΕ, αφότου θεωρήθηκε υπεύθυνο από ένα ερευνητικό όργανο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις ζημίες στις εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά τη 
διάρκεια της επίθεσης του 2008 του 2009 στη Γάζα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για μία 
συνολική επίλυση της διαμάχης Ισραήλ - Παλαιστινίων έχουν αναβληθεί επ' αόριστον 
μετά την αλλαγή στάσης της Ισραηλινής κυβέρνησης,  η οποία αθέτησε την δέσμευσή 
της σχετικά με την απελευθέρωση μιας τελευταίας ομάδας Παλαιστινίων κρατουμένων 
τον Απρίλιο του 2014· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου την 
απόφασή της να κατάσχει 1.000 στρέμματα ιδιόκτητης παλαιστινιακής γης στη Δυτική 
Όχθη, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με την ισραηλινή  ΜΚΟ Peace Now αποτελεί την 
έως τώρα  μεγαλύτερη αρπαγή γης σε 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί 
οικισμοί στα κατεχόμενα εδάφη έχουν επεκταθεί με αμείωτο ρυθμό από τις Συμφωνίες 
του Όσλο, αλλά είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τις 
ειρηνευτικές προσπάθειες και τη βιωσιμότητα της λύσης της ύπαρξης δύο κρατών στην 
περιοχή· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Πρόεδρος Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ)  έχει 
δηλώσει την πρόθεσή του να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής παλαιστινιακών εδαφών εντός τριών ετών· 
ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει υποστηρίξει αυτό το σχέδιο δράσης και ζήτησε τη 
διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης για την αναζήτηση μιας οριστικής διευθέτησης στη 
βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τα 
Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και της βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό λαό, η 
οποία  διεξήχθη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2014, συνάγεται 
ότι το ισχύον πρότυπο συνεργασίας έχει εξαντλήσει τα όριά του, δεδομένης της 
απουσίας οποιουδήποτε παράλληλου πολιτικού διαύλου θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να εξαλείψει τα εμπόδια που δημιουργούνται από την 
ισραηλινή κατοχή και την πολιτική του εποικισμού του Ισραήλ, και από την πολιτική 
διαίρεση Δυτικής Όχθης και Γάζας • 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη εμπειρία από την επιτυχή επίλυση των 
συγκρούσεων εκ μέρους κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως η ειρηνευτική διαδικασία στη 
Βόρεια Ιρλανδία, δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στην επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, 
χρησιμοποιώντας τόσο  τις θεσμικές όσο και τις πολιτικές λύσεις που έχουν επιτευχθεί 
κατά τις προηγούμενες συγκρούσεις· 

1. καταδικάζει τη δυσαναλογία και τη βαρβαρότητα της βίας του τελευταίου πολέμου στη 
Γάζα, καθώς και τις σοβαρές και πολλαπλές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των φρικωδών 50 ημερών πολέμου 
και από τα δύο μέρη της ένοπλης σύγκρουσης· 

2. χαιρετίζει την επ' αόριστο κατάπαυση του πυρός, αλλά προτρέπει όλα τα μέρη να 
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εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους όρους που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της 
συμφωνίας· ειδικότερα, καλεί τις ισραηλινές αρχές να άρουν άμεσα, άνευ όρων και 
εντελώς τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, που από το 2006 συνιστά 
συλλογική τιμωρία που κατευθύνεται εναντίον του άμαχου πληθυσμού· 

3. παραμένει βαθιά συγκλονισμένο από την τραγική απώλεια  ανθρώπινων ζωών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πολλών παιδιών, και από την πλήρη καταστροφή 
που προκλήθηκε στις πολιτικές υποδομές στη Γάζα· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς 
τα θύματα και στις δύο πλευρές·  

4. επιμένει στην ανάγκη να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη παροχή και διανομή σε όλη τη 
Γάζα ανθρωπιστικής βοήθειας και υλικού ανοικοδόμησης· καλεί την ΥΕ / ΑΕ και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις διπλωματικές πιέσεις, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός· 

5. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή χρηματοδότηση της ΕΕ που προτάθηκε για την 
UNRWA στον προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ και ζητεί η στήριξη από την ΕΕ να είναι 
ανάλογη με τις κρίσιμες ανάγκες στην περιοχή· 

6. προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανασυγκρότησης θα είναι χωρίς νόημα εάν 
τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί, και προτρέπει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να συνέλθουν εκ νέου στο Κάιρο εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος, ως μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός·

7. καλεί τους δωρητές να μην επαναλάβουν το λάθος προηγούμενων προσπαθειών 
ανασυγκρότησης εξαιρώντας τους εκπροσώπους της Γάζας από τη διαδικασία·

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το ενδεχόμενο να έχουν καταστραφεί ή να έχουν 
υποστεί ζημίες από την επίθεση του Ισραήλ αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούν στη 
Γάζα η ΕΕ και τα κράτη μέλη,  και καλεί την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο να 
εκπονήσει έκθεση αξιολόγησης των ζημιών από υπηρεσίες της Επιτροπής και, εφόσον 
επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, εξεύρεσης του τρόπου με τον οποίο θα δοθεί απάντηση στο 
Ισραήλ για τις επανειλημμένες καταστροφές έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ· 
στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αποζημίωσε την UNRWA 
για τη ζημία που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 
2008-2009· 

9. τονίζει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη και υπό οιεσδήποτε συνθήκες 
παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη 
Μέση Ανατολή· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη του Ισραήλ, ως δύναμης κατοχής, 
να συμμορφωθεί προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

10. καταδικάζει την αδιάκριτη στόχευση αμάχων και στρατιωτικών στόχων από τα δύο 
μέρη, η οποία αποτελεί έγκλημα πολέμου και ως τέτοιο θα πρέπει να διερευνηθεί 
αμερόληπτα και να τιμωρηθεί αναλόγως· εκφράζει ιδιαίτερη οργή για τις σκόπιμες ή 
αδιάκριτες επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε σχολεία και καταφύγια προσφύγων 
του ΟΗΕ· 
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11. τονίζει ότι θα ήταν απαράδεκτη η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς· παροτρύνει 
όλες τις πλευρές να επιστρέψουν στη τράπεζα των διαπραγματεύσεων με ειλικρινή 
διάθεση· επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από μία ολοκληρωμένη διευθέτηση 
της σύρραξης που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης και θα οδηγεί στη 
δημιουργία δύο κρατών, με το κράτος του Ισραήλ και το κράτος της Παλαιστίνης να 
συνυπάρχουν εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων βασισμένων στο 
πλαίσιο του 1967· 

12. καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες πολιτικές αρπαγής ιδιοκτησίας του παλαιστινιακού λαού 
με πλήρη ατιμωρησία, συμπεριλαμβανομένης, πιο πρόσφατα, της μεγαλύτερης 
προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη στα τελευταία τριάντα χρόνια, 
λίγες μόνο ημέρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός· καλεί τις ισραηλινές 
αρχές να σταματήσουν αμέσως και να αναστρέψουν την εποικιστική πολιτική τους, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών 
Βεδουίνων·

13. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει επειγόντως κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
επισήμανση των καταναλωτικών προϊόντων που προέρχονται από ζώνες εποικισμού· 
ζητεί τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα εδάφη να αποκλειστούν από την αγορά 
της ΕΕ· αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ 
σε ισραηλινές ζώνες εποικισμού και σε συνεργασία με αυτές· 

14. ζητεί μια συνολική εκτίμηση, υπό τον συντονισμό της ΥΕ / ΑΕ, της συμμετοχής 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε επιχειρήσεις προϊόντων που προέρχονται από ζώνες 
εποικισμού και τη συμβατότητά τους με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ενθαρρυντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν 
προς την κατεύθυνση της ενδοπαλαιστινιακής συμφιλίωσης και για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης τεχνοκρατών που επιτεύχθηκε πριν την στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ· 
καλεί όλες τις Παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες προς την 
κατεύθυνση της συμφιλίωσης· καταγγέλλει τις απόπειρες υπονόμευσης αυτής της 
δυνητικά ιστορικής διαδικασίας και καλεί τις ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν 
όλους εκείνους που συνελήφθησαν από τις 12 Ιουνίου και έως σήμερα, ή να τους 
αναγγελθούν κατηγορίες  για αναγνωρισμένα ποινικά αδικήματα· 

16. χαιρετίζει την αναστολή των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ από την Ισπανία τον 
Αύγουστο, και σημειώνει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να προβεί σε 
επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ· αποφασίζει να πραγματοποιήσει 
μια έκθεση σχετικά με το εμπόριο όπλων και άλλου εξοπλισμού ασφάλειας μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και Ισραήλ / Παλαιστίνης, και τη συμβατότητα των εν λόγω 
συναλλαγών με την κοινή θέση της ΕΕ· καλεί τον FRONTEX να αποκλείσει τη 
βιομηχανία όπλων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου των εταιρειών Israel Aerospace 
Industries και Elbit, από τους προμηθευτές της· ζητεί να επιβληθεί ολοκληρωμένο 
εμπάργκο όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε όλες τις παρατάξεις της 
περιοχής, προκειμένου να αποτραπούν οποιεσδήποτε περαιτέρω παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου·

17. αποδοκιμάζει την αποχή της ΕΕ στη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Εξεταστικής 
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Επιτροπής από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες από ορισμένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποθαρρύνουν 
τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Αμπάς από το να προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο· θεωρεί ότι μια τέτοια συμπεριφορά υπονομεύει κατάφωρα την αξιοπιστία 
της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και τις δηλώσεις της σχετικά με τη 
λογοδοσία και τη διεθνή δικαιοσύνη· 

18. καλεί την ΕΕ να παράσχει πλήρη οικονομική και πολιτική στήριξη στο έργο της 
Εξεταστικής Επιτροπής· καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλη την περιοχή των συγκρούσεων· καλεί την παλαιστινιακή κυβέρνηση να ζητήσει 
κατηγορηματικά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να επεκτείνει τη 
δικαιοδοσία του στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
δίωξη σοβαρών διεθνών εγκλημάτων που διαπράττονται και από τις δύο πλευρές· 

19. καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως φορέας επιρροής και να λάβει μια 
σαφή και ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή, με βάση τις 
προηγούμενες επιτυχίες των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των στρατηγικών 
επίλυσης των συγκρούσεων, κυρίως στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη 
Βόρεια Ιρλανδία, χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές μόχλευσης, κυρίως τα νομικά, 
οικονομικά και διπλωματικά μέσα που διαθέτει, για να προωθήσει την αποτελεσματική 
τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια προσέγγιση εντελώς νέα για την τρέχουσα 
πολιτική εμπλοκή του με τους βασικούς φορείς στην περιοχή, προκειμένου να 
αποκτήσει τα μέσα για να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ειρήνης· 

20. καλεί την ΕΕ να εκπονήσει ένα στρατηγικό έγγραφο πολιτικής που θα περιγράφει 
σαφείς και χρονικά περιοριστικούς όρους, με βάση το διεθνές δίκαιο, που θα 
καθορίσουν τη φύση και την έκταση της εμπλοκής της με το Ισραήλ και την 
Παλαιστίνη, και θα διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της προς τα δύο μέρη θα είναι πλήρως 
σύμφωνες με το διεθνές και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο· 

21. θεωρεί ότι το επίπεδο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα και η 
τελευταία προσάρτηση  γης από το Ισραήλ, δικαιολογεί την ανάληψη δράσης από την 
ΕΕ στο πλαίσιο του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ· 

22. αποφασίζει να στείλει μια ad hoc αντιπροσωπείας στη Γάζα / Παλαιστίνη και στο 
Ισραήλ, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση επί τόπου, την εφαρμογή της 
κατάπαυσης του πυρός και τις προοπτικές για μια βιώσιμη επίλυση της διαμάχης·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Αποστολή των Τεσσάρων 
στη Μέση Ανατολή, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, την Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της 
Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στην 
Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.


