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B8-0140/2014 

Az Európai Parlament állásfoglalása Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, 

illetve az EU szerepéről 

(2014/2845(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a Gáza és Izrael közötti erőszakos cselekmények 50 napos időszakon át tartottak, 

amely hosszabb, mint a 2008–2009-es „Öntött ólom” és a 2012-es „Védelem pillére” 

hadműveletek;  

B. mivel a Hamász és Izrael közötti háborút az izraeli–arab konfliktus tágabb 

összefüggésében kell szemlélni;  

C. mivel a Hamász az EU által nyilvántartott terrorista szervezet, és a nemzetközi sajtó 

beszámolói szerint ártatlan polgári személyeket használt emberi pajzsként;  

D. mivel az ENSZ adatai azt mutatják, hogy Izraelben 72 embert, köztük egy gyermeket 

öltek meg az erőszakos cselekmények során, illetve 450 katona és 80 polgári személy 

sérült meg, miközben palesztin oldalon 2139 a halálos áldozatok száma, köztük 490 

gyermek, és mintegy 500 000 gázai lakos kényszerült elhagyni lakóhelyét, valamint 

Gázában 20 000 házat romboltak le; 

E. mivel a Hamász több mint 3700 rakétát lőtt ki Izrael területére; 

F. mivel az EU Izrael első számú kereskedelmi partnere, és 2012-ben a kereskedelem 

összértéke mintegy 33 milliárd euró volt;  

G. mivel a gázai-izraeli konfliktus közvetlen következményeként 2014 nyarán számos 

erőszakos antiszemita összecsapásra és zavargásokra került sor több európai városban, 

köztük Londonban és Párizsban; 

H. mivel a gázai-izraeli konfliktusban érintett csoportok körében számos kulcsfontosságú 

szereplő van, többek között az arab nemzetek, az Európai Unió, az Egyesült Államok, 

Japán, nemzetközi szervezetek (ENSZ-ügynökségek), EU-tagállamok és más nemzetek; 

1. üdvözli, hogy Izrael katonai főügyésze haladéktalanul vizsgálatot indított az izraeli 

védelmi erők által végrehajtott számos légi csapás ügyében, különösen arra való 

tekintettel, hogy Izrael a Hamász, az EU által nyilvántartott terrorista szervezet ellen 

harcol; 

2. kijelenti, hogy a Gázai övezet helyreállítását illetően az EU sürgős segítségére van 

szükség a Palesztin Hatóság és Izrael közötti együttműködés terén annak biztosítása 

érdekében, hogy a humanitárius segély ne kerüljön felhasználásra ártatlan polgári 

személyek elleni terrorista cselekményekre; megjegyzi, hogy a Ciszjordániában és a 

Gázai övezetben élő palesztinok részesülnek az egyik legnagyobb mértékű 
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támogatásban a világon; 

4. kéri az EU politikai és pénzügyi segítségét az Izrael déli részén élők támogatásához, 

akik gazdasági és infrastrukturális károkat szenvedtek el a Gázából kilőtt rakéták miatt;  

5. hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós intézménynek folyamatosan támogatnia kell a 

Palesztin Hatóságot és az izraeli kormányt a béketárgyalások során, amelyek célja egy 

esetleges jövőbeli palesztin állam határainak kijelölése; emlékeztet arra, hogy az EU azt 

szeretné, hogy Gázában a Palesztin Hatóság vezetésével álljon helyre a közrend és 

érvényesüljenek a demokratikus értékek és alapelvek;  

6. elismeri és üdvözli Egyiptomnak a tűzszünetről való megállapodásban betöltött 

szerepét; támogatja az egyiptomi hatóságokat az izraeliekkel és a palesztinokkal a 

hosszú távú tűzszünet megteremtése terén zajló folyamatos munkájuk során; üdvözli a 

legutóbbi jelentéseket, amelyek szerint az egyiptomiak készen állnak a tartós 

tűzszünetről folytatandó tárgyalások megkezdésére; 

7. hangsúlyozza, hogy mindenképpen szükséges, hogy a Palesztin Hatóság, az EU, 

Egyiptom és Jordánia szorosan együttműködjön annak biztosítása érdekében, hogy a 

Gázában és Ciszjordániában működő terrorista csoportok ne tudjanak újra 

felfegyverkezni, és ne kezdjenek újból fegyvereket csempészni, rakétákat gyártani és 

alagutakat építeni;  

8. ismételten emlékeztet arra, hogy az EU elkötelezte magát amellett, hogy segíti a 

Palesztin Hatóság és Izrael közötti valamennyi megállapodással kapcsolatban a 

gyakorlati elemek végrehajtását, beleértve a határátkelőhelyek személyzettel való 

ellátását és a Gázába irányuló árubevitel és az onnan történő kivitel felügyeletét; 

9. kéri, hogy az EU töltsön be pozitív szerepet az izraeli–palesztin és tágabb értelemben az 

izraeli–arab konfliktus békés és építő jellegű eszközök révén történő megoldásának 

megkönnyítésében, ami az EU közel-keleti biztonsággal, stabilitással és jóléttel 

kapcsolatos érdekeit szolgálja; sürget minden uniós intézményt, hogy ösztönözzék az 

Izrael és szomszédai közötti kereskedelmi, kulturális, tudományos, energiaügyi, vízügyi 

és gazdasági kapcsolatokat; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti 

békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti 

kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság 

elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, valamint Egyiptom és a Jordán 

Királyság kormányának. 


