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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Iżrael u l-Palestina wara l-gwerra ta’ Gaża 
u r-rwol tal-UE
(2014/2845(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra marbuta mal-Protezzjoni ta' Persuni 
Ċivili fi Żmien ta' Gwerra tal-1949,

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interim dwar ix-Xatt tal-Punent u l-Istrixxa ta' Gaża tat-
18 ta' Settembru 1995,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tan-NU tat-12 ta' Lulju 2014,

– wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta' Oslo ("Dikjarazzjoni tal-Prinċipji dwar Arranġamenti 
Interim ta' Awtogovernanza") tat-13 ta' Settembru 1993,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-aktar kunflitt reċenti f’Gaża kkaġuna mwiet u tbatija inaċċettabbli għall-
popolazzjonijiet ċivili taż-żewġ partijiet involuti;

B. billi, skont data preliminari miġbura mill-forum "Protection Cluster" (Grupp ta’ 
Protezzjoni) mingħand diversi sorsi, ġie kkonfermat li aktar minn 500 tifel u tifla 
Palestinjani nqatlu matul il-gwerra ta’ 50 jum, bl-għadd kumulattiv ta’ mwiet fost il-
Palestinjani huwa ta' mill-anqas 2 131, inkluż 379 persuna li s’issa ma setgħux jiġu 
identifikati jew li l-istatus tagħhom ma setax jiġi stabbilit; billi mill-każijiet li ġew 
verifikati inizjalment, hu maħsub li 1 473 huma ċivili, inkluż 501 tifel u tifla u 
257 mara, u 279 huma membri ta’ gruppi armati (UNRWA);

C. billi 64 suldat Iżraeljani u tliet ċivili Iżraeljani tilfu ħajjithom matul il-gwerra tal-50 
jum;

D. billi l-UE appellat lill-partijiet biex jaħdmu għal azzjonijiet li jwasslu għal negozjati 
sinifikanti, biex ma jeħdux azzjonijiet li jdgħajfu l-kredibilità tal-proċess u biex 
jipprevjenu t-tixwix;

E. billi l-Parlament Ewropew ripetutament esprima s-sostenn tiegħu għas-soluzzjoni ta' 
żewġ Stati fejn l-Istat ta’ Iżrael u Stat tal-Palestina indipendenti, demokratiku, kontigwu 
u fattibbli jgħixu fejn xulxin fil-paċi u s-sigurtà, u appella biex jissuktaw it-taħditiet 
diretti ta' paċi bejn iż-żewġ partijiet;

F. billi d-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju, inkluża r-Raba’ 
Konvenzjoni ta’ Ġinevra, japplikaw fis-sħiħ għax-Xatt tal-Punent, inklużi Ġerusalemm 
tal-Lvant u l-Istrixxa ta' Gaża;
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G. billi l-President Palestinjan Mahmoud Abbas talab lin-Nazzjonijiet Uniti biex il-
Palestina titqiegħed taħt "protezzjoni internazzjonali" minħabba li s-sitwazzjoni f'Gaża 
sejra għall-agħar;

H. billi kwartieri sħaħ u infrastrutturi vitali f’Gaża inqerdu, inkluż l-Impjant tal-Elettriku 
ta’ Gaża (GPP) li għadu inoperabbli, bir-riżultat ta' qtugħ tal-provissta tal-elettriku għal 
18-il siegħa kuljum; billi madwar 450 000 persuna għadhom mingħajr aċċess għall-ilma 
muniċipali minħabba ħsarat jew pressjoni baxxa;

I. billi t-tiswija tal-postijiet ta’ kenn u l-bini mill-ġdid tad-djar għar-refuġjati Palestinjani 
hu mistenni li se jiswew USD 526 miljun skont l-istimi preliminarji (UNRWA);

J. billi 29 bini tal-iskejjel tal-UNRWA għadhom iservu bħala ċentri kollettivi għal madwar 
63 000 persuna spostata,

1. Jestendi l-kondoljanzi tiegħu lill-vittmi kollha tal-ġlied u lill-familji tagħhom; jappella 
għall-obbligu ta' rendikont u l-bżonn li dawk li huma responsabbli għad-delitti jitressqu 
quddiem il-ġustizzja;

2. Iħeġġeġ lill-UE tipparteċipa b’mod effettiv fl-isforz għall-għajnuna umanitarja urġenti u 
fil-bini mill-ġdid tal-faċilitajiet pubbliċi u d-djar privati f'Gaża; jistieden lill-UE 
tipparteċipa b’mod sħiħ fil-Konferenza Internazzjonali tad-Donaturi fit-12 ta’ Ottubru 
fil-Kajr;

3. Jenfasizza li l-Iżrael, bħala l-forza ta’ okkupazzjoni u skont ir-Raba’ Konvenzjoni ta’ 
Ġinevra, hu responsabbli prinċipali għaż-żamma tal-kundizzjonijiet minimi ta’ għajxien 
tal-abitanti f’Gaża;

4. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Eġizzjani biex jiftħu l-Punt ta' Qsim ta' Rafah biex jiffaċilitaw l-
aċċess umanitarju lejn Gaża u jippermettu t-tranżitu ta' ċivili Palestinjani;

5. Jenfasizza, għal darb'oħra, il-fatt li l-mezzi paċifiċi u mhux vjolenti huma l-uniku mod 
biex tinkiseb paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jappella mill-ġdid 
għal waqfien mill-ġlied dejjiemi u li jerġgħu jibdew it-taħditiet diretti ta’ paċi bejn iż-
żewġ partijiet;

6. Iħeġġeġ mill-ġdid lill-UE u lill-Istati Membri biex jieħdu rwol politiku aktar attiv, anke 
fi ħdan il-Kwartett, fl-isforzi biex tinkiseb paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-
Palestinjani; jappoġġa lir-Rappreżentant Għoli fl-isforzi tagħha intiżi biex tinħoloq 
prospettiva kredibbli għat-tnedija mill-ġdid tal-proċess ta' paċi;

7. Iħeġġeġ lill-atturi reġjonali ewlenin, partikolarment lill-Eġittu u lill-Ġordan, biex 
ikomplu bl-isforzi tagħhom biex jikkalmaw is-sitwazzjoni; itenni l-appoġġ qawwi 
tiegħu għas-soluzzjoni ta' żewġ stati abbażi tal-fruntieri tal-1967, b'Ġerusalemm bħala l-
kapitali taż-żewġ stati, bl-Istat ta' Iżrael u Stat tal-Palestina indipendenti, demokratiku, 
kontigwu u vijabbli li jgħixu flimkien fil-paċi u s-sigurtà; itenni li l-insedjamenti huma 
illegali taħt id-dritt internazzjonali u jikkostitwixxu ostakolu għall-paċi;

8. Itenni l-appell tiegħu għall-waqfien tal-imblokk tal-Istrixxa ta’ Gaża sabiex jibdew il-
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bini mill-ġdid u l-irkupru tal-ekonomija ta' Gaża, b'rabta ma' mekkaniżmu ta' kontroll 
effikaċi li jipprevjeni l-kontrabandu tal-armi lejn Gaża b’rikonoxximent tal-esiġenzi 
leġittimi tas-sigurtà ta' Iżrael; 

9. Jinkoraġġixxi rikonċiljazzjoni intra-Palestinjana bejn il-Ħamas u l-Awtorità 
Palestinjana, biex jaħdmu flimkien għall-bini mill-ġdid ta’ Gaża u għal soluzzjoni 
politika fit-tul;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi-President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-
Proċess ta' Paċi tal-Lvant Nofsani, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-
Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Mibgħut tal-Kwartet għal-Lvant Nofsani, 
lill-Knesset u lill-Gvern tal-Iżrael, lill-President tal-Awtorità Palestinjana u lill-Kunsill 
Leġiżlattiv Palestinjan, lill-Parlament u lill-Gvern tal-Eġittu u lill-Parlament u l-Gvern 
tal-Ġordan.


