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Resolutie van het Europees Parlement over Israël en Palestina na de Gazaoorlog en de 
rol van de EU
(2014/2845(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de vierde Conventie van Genève van 1949 betreffende de bescherming van 
burgers in oorlogstijd,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

– gezien de interimovereenkomst over de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van 
18 september 1995,

– gezien de verklaring van de VN-Veiligheidsraad van 12 juli 2014,

– gezien de Akkoorden van Oslo ("Declaration of Principles on Interim Self-Government 
Arrangements") van 13 september 1993,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het meest recente conflict in Gaza mensenlevens heeft geëist en 
onaanvaardbaar lijden heeft veroorzaakt onder de burgerbevolking van beide betrokken 
partijen;

B. overwegende dat de voorlopige gegevens die de Protection Cluster uit verscheidene 
bronnen heeft vergaard bevestigen dat 500 Palestijnse kinderen tijdens de 50 dagen 
durende oorlog zijn omgekomen, waarmee het totale dodental onder de Palestijnen ten 
minste 2 131 bedraagt, onder wie 379 personen die nog geïdentificeerd moeten worden 
of wier status nog moet worden vastgesteld; overwegende dat van de aanvankelijk 
geverifieerde gevallen 1 473 personen waarschijnlijk burgers zijn, waaronder 501 
kinderen en 257 vrouwen, en 279 personen waarschijnlijk lid zijn van gewapende 
groeperingen (UNRWA);

C. overwegende dat 64 Israëlische soldaten en drie Israëlische burgers gedurende de vijftig 
dagen durende oorlog zijn omgekomen;

D. overwegende dat de EU de partijen heeft verzocht maatregelen te nemen die leiden tot 
zinvolle onderhandelingen, niet te handelen op een wijze die de geloofwaardigheid van 
het proces ondermijnt en opruiing te voorkomen;

E. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn steun heeft uitgesproken voor de 
tweestatenoplossing met de staat Israël en een onafhankelijke, democratische, 
aangrenzende en levensvatbare Palestijnse staat, die in vrede en veiligheid zij aan zij 
bestaan, en heeft opgeroepen tot hervatting van rechtstreekse vredesonderhandelingen 
tussen de partijen;
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F. overwegende dat de internationale mensenrechten en het internationaal humanitair 
recht, inclusief de vierde Conventie van Genève, volledig van toepassing zijn op de 
Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook;

G. overwegende dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas de Verenigde Naties heeft 
gevraagd Palestina onder "internationale bescherming" te plaatsen vanwege de 
verslechterende situatie in Gaza;

H. overwegende dat hele woonwijken en cruciale infrastructuur in Gaza met de grond 
gelijk zijn gemaakt, waaronder de elektriciteitscentrale van Gaza, die nog steeds niet 
werkt, waardoor er stroomonderbrekingen van 18 uur per etmaal zijn; overwegende dat 
circa 450 000 mensen vanwege schade of een lage druk nog altijd geen beschikking 
hebben over leidingwater;

I. overwegende dat uit voorlopige schattingen (UNRWA) blijkt dat het herstel van 
woningen en de wederopbouw van Palestijnse vluchtelingenhuisvesting naar 
verwachting 526 miljoen USD zal kosten;

J. overwegende dat 29 schoolgebouwen van de UNRWA nog altijd fungeren als 
collectieve opvangcentra voor meer dan 63 000 ontheemden;

1. betuigt zijn deelneming aan alle slachtoffers van de gevechten en hun nabestaanden; 
verlangt dat verantwoording wordt afgelegd en dat degenen die misdaden hebben 
begaan voor de rechter worden gedaagd;

2. roept de Europese Unie op om effectief deel te nemen aan de dringend noodzakelijke 
humanitaire hulpacties en aan de wederopbouw van openbare faciliteiten en woningen 
van particulieren in Gaza; verzoekt de EU ten volle deel te nemen aan de conferentie 
van international donoren op 12 oktober in Caïro;

3. benadrukt dat Israël als bezettende macht en op grond van de vierde Conventie van 
Genève de enige en voornaamste partij is die verantwoordelijk is voor de handhaving 
van een minimale levensstandaard voor de inwoners van Gaza;

4. dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan de grensovergang bij Rafah te openen, 
teneinde de humanitaire toegang tot Gaza te vergemakkelijken en de doorreis van 
Palestijnse burgers mogelijk te maken;

5. onderstreept eens te meer dat vreedzame en geweldloze middelen de enige manier zijn 
om een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israëli's en Palestijnen tot stand te 
brengen; dringt nog eens aan op een duurzaam staakt-het-vuren en op hervatting van 
rechtstreekse vredesbesprekingen tussen beide partijen;

6. dringt er bij de EU en haar lidstaten eens te meer op aan om onder meer in het Kwartet 
een actievere politieke rol te vervullen bij de pogingen om een rechtvaardige en 
duurzame vrede tussen Israëli's en Palestijnen tot stand te brengen; steunt de hoge 
vertegenwoordiger bij haar pogingen om tot een geloofwaardig perspectief op de 
hervatting van het vredesproces te komen;
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7. moedigt de belangrijkste regionale actoren, met name Egypte en Jordanië, aan zich te 
blijven inzetten voor vermindering van de spanningen; herhaalt zijn krachtige steun 
voor de tweestatenoplossing, met als basis de grenzen van 1967 en Jeruzalem als 
hoofdstad van beide staten, waarbij de staat Israël en een onafhankelijke, democratische, 
aaneengesloten en levensvatbare staat Palestina zij aan zij in vrede en veiligheid 
bestaan; herhaalt dat de nederzettingen internationaalrechtelijk gezien illegaal zijn en 
vrede in de weg staan;

8. herhaalt zijn oproep tot opheffing van de blokkade van de Gazastrook zodat een begin 
gemaakt kan worden met de wederopbouw en het economisch herstel van Gaza, wat 
gepaard moet gaan met een effectief controlemechanisme ter voorkoming van 
wapensmokkel naar Gaza, waarmee de legitieme behoefte van Israël aan 
veiligheidsgaranties wordt onderkend;

9. is voorstander van verzoening tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit, zodat zij 
kunnen samenwerken om Gaza opnieuw op te bouwen en om een politieke oplossing 
voor de lange termijn te zoeken;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor 
het vredesproces in het Midden-Oosten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de afgezant van het Midden-
Oostenkwartet, de Knesset en de regering van Israël, de president van de Palestijnse 
Autoriteit en de Palestijnse Wetgevende Raad alsmede het parlement en de regering van 
Egypte en het parlement en de regering van Jordanië.


