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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 член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че насилието между Газа и Израел продължи 50 дни – по-дълго, 
отколкото операция „Лято олово“ през 2008/2009 г. и операция „Стълб на 
отбраната“ през 2012 г.; 

Б. като има предвид, че войната между Хамас и Израел следва да бъде разглеждана в 
по-широкия контекст на израелско-арабския конфликт;

В. като има предвид, че Хамас е обявена от ЕС за терористична организация и 
международните медии са регистрирали използването от нейна страна на невинни 
граждани като човешки щитове;

Г. като има предвид, че по данни на ООН по време на въоръжените действия в 
Израел са убити 72 души, от които едно дете, а 450 войници и 80 цивилни 
граждани са ранени, докато сред палестинците са убити 2139, включително 490 
деца, а около 500 000 жители на ивицата Газа са разселени и 20 000 жилища в 
ивицата Газа са разрушени;

Д. като има предвид, че над 3700 ракети са били изстреляни към Израел от страна на 
Хамас;

Е. като има предвид, че ЕС е първият по значимост търговски партньор на Израел с 
общ обем на търговията през 2012 г. в размер на около 33 милиарда евро;

Ж. като има предвид, че през лятото на 2014 г. в редица европейски градове, 
включително Лондон и Париж, избухнаха редица ожесточени антисемитски 
сблъсъци и бунтове като пряко следствие от конфликта между Ивицата Газа и 
Израел;

З. като има предвид множеството ключови участници в рамките на групите, имащи 
отношение към конфликта между Ивицата Газа и Израел, включително арабските 
нации, Европейският съюз, САЩ, Япония, международните институции (агенции 
на ООН), държавите – членки на ЕС, и други нации;

1. приветства бързината, с която израелският главен военен прокурор започна 
разследването на поредица въздушни нападения, извършени от израелските 
отбранителни сили, по-специално предвид факта, че Израел води борба с Хамас, 
обявена от ЕС за терористична организация;

2. изтъква, че е спешно необходимо ЕС да съдейства за сътрудничеството между 
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Палестинската власт и Израел по отношение на възстановяването на Ивицата 
Газа, за да се гарантира, че хуманитарната помощ не се отклонява за 
терористични цели срещу невинни цивилни граждани; отбелязва, че помощта, 
която получават палестинците в Западния бряг и Ивицата Газа, е на едно от най-
високите равнища в света;

4. призовава за политика и парична помощ на ЕС в подкрепа на гражданите от южен 
Израел, които са засегнати от икономически загуби и инфраструктурни щети 
поради пожар, предизвикан от ракети, изстреляни от Газа;

5. подчертава факта, че всички институции на ЕС трябва да предоставят постоянна 
подкрепа за Палестинската власт и израелското правителство в техните мирни 
преговори за определяне на границите на потенциалната бъдеща палестинска 
държава; припомня, че ЕС би желал да види Газа под ръководството на 
Палестинската власт, прилагаща законите и реда и спазваща демократичните 
ценности и принципи;

6. признава и приветства ролята на Египет като посредник за постигане на 
примирие; подкрепя египетските органи в тяхната постоянна работа с израелците 
и палестинците с цел установяване на трайно прекратяване на огъня; приветства 
някои неотдавнашни съобщения, съгласно които предстои Египет да започне 
разговори за сключване на трайно примирие;

7. подчертава факта, че е наложително Палестинската власт, ЕС, Египет и Йордания 
да работят енергично, за да се гарантира, че терористичните групировки в Газа и 
Западния бряг няма да имат възможност да се превъоръжат и няма отново да 
извършват контрабанда на оръжия, да произвеждат ракети и да изграждат тунели;

8. отново припомня факта, че ЕС е поел ангажимент за съдействие при прилагането 
на практическите елементи, свързани с всички споразумения, постигнати от 
Палестинската власт и Израел, включително осигуряване на личен състав за 
граничните пунктове и наблюдение на вноса и износа на стоки към и от Газа;

9. призовава за положителна роля на ЕС в улесняването на разрешаването на 
израелско-палестинския конфликт и по-широкия израелско-арабски конфликт с 
мирни и конструктивни средства, които служат на интересите на ЕС за сигурност, 
стабилност и благоденствие в Близкия изток; настоятелно призовава всички 
институции на ЕС да насърчават отношения в областта на търговията, културата, 
научните изследвания, енергетиката, управлението на водите и икономиката 
между Израел и неговите съседи;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на 
ЕС за Близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, 
правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, 
специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на 
Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, 
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правителството на Египет и правителството на Кралство Йордания.


