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Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vlogi EU
(2014/2845(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 
1949,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

– ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 18. septembra 
1995,

– ob upoštevanju izjave varnostnega sveta ZN z dne 12. julija 2014,

– ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih 
sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je zadnji konflikt v Gazi terjal življenja in povzročil nesprejemljivo trpljenje 
civilnega prebivalstva obeh vpletenih strani;

B. ker je bilo po predhodnih podatkih, ki jih je doslej iz raznih virov zbrala organizacija 
Protection Cluster, v 50-dnevni vojni potrjeno ubitih več kot 500 palestinskih otrok, 
skupaj pa je bilo med Palestinci ubitih najmanj 2 131 ljudi, med njimi 379 oseb, ki še 
niso bile identificirane oziroma njihov status ni znan; ker naj bi bilo med sprva 
preverjenimi primeri (UNRWA) 1 473 civilistov, med njimi 501 otrok in 257 žensk ter 
279 pripadnikov oboroženih skupin;

C. ker je med 50-dnevno vojno umrlo 64 izraelskih vojakov in trije izraelski civilisti;

D. ker je EU obe strani pozvala, naj z dejanji spodbudita konstruktivna pogajanja, naj se 
izogibata dejanjem, ki spodkopavajo verodostojnost postopka, in preprečita podžiganje 
strasti;

E. ker je Parlament večkrat izrazil podporo rešitvi z dvema državama, kjer bi država Izrael 
in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, 
obstajali ena ob drugi v miru in varnosti, ter pozval k nadaljevanju neposrednih 
mirovnih pogajanj med stranema;

F. ker za Zahodni Breg, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo, v celoti velja 
mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo, vključno s četrto 
ženevsko konvencijo;

G. ker je palestinski predsednik Mahmud Abas Združene narode zaradi vse slabših razmer 
v Gazi zaprosil za mednarodno zaščito Palestine;
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H. ker so bile v Gazi celotne soseske in vitalna infrastruktura zravnane z zemljo, tudi 
elektrarna v Gazi, ki je še naprej ustavljena, zaradi česar izpadi elektrike trajajo 18 ur na 
dan; ker zaradi poškodb ali prenizkega pritiska v ceveh približno 450 000 ljudi ne more 
dostopati do javnega vodovoda;

I. ker bo strošek popravila zaklonišč in obnove domov palestinskih beguncev po 
predhodnih ocenah (UNRWA) znašal 526 milijonov ameriških dolarjev;

J. ker se 29 šolskih stavb UNRWA še naprej uporablja kot javni centri za več kot 63 000 
razseljenih oseb;

1. izreka sožalje vsem žrtvam spopadov in njihovim družinam; poziva k odgovornosti in k 
temu, da se odgovorni za zločine privedejo pred sodišče;

2. poziva EU, naj učinkovito sodeluje pri prizadevanjih za nujno humanitarno pomoč in 
obnovi javne infrastrukture in zasebnih hiš v Gazi; poziva EU k popolni udeležbi na 
mednarodni donatorski konferenci 12. oktobra v Kairu;

3. poudarja, da je Izrael kot okupacijska sila in v skladu s četrto ženevsko konvencijo edini 
in glavni odgovorni za zagotavljanje minimalnih življenjskih pogojev prebivalcev Gaze;

4. poziva egiptovske oblasti, naj odprejo mejni prehod Rafah, da bi olajšale humanitarni 
dostop do Gaze in omogočile prehod palestinskih civilistov;

5. ponovno poudarja, da je pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci mogoče doseči 
le na miren in nenasilen način; znova poziva k trajnemu premirju in obnovitvi 
neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

6. ponovno poziva EU in njene države članice, naj v prizadevanjih za pravičen in trajen 
mir med Izraelci in Palestinci prevzamejo dejavnejšo politično vlogo, tudi v okviru 
četverice; podpira visoko predstavnico pri njenih prizadevanjih, da bi zagotovila 
verodostojne možnosti za ponoven začetek mirovnega procesa;

7. spodbuja ključne regionalne akterje, zlasti Egipt in Jordanijo, naj si še naprej 
prizadevata za pomiritev razmer; ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema 
državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom 
obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska 
država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli v miru in varnosti; ponovno poudarja, da so 
naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in ovirajo mir;

8. ponovno poziva k odpravi blokade Gaze, da bi se lahko pričela obnova in gospodarsko 
okrevanje Gaze, in sicer v povezavi z učinkovitim mehanizmom nadzora za 
preprečevanje tihotapljenja orožja v Gazo, s katerim se Izraelu priznajo legitimne 
varnostne potrebe; 

9. spodbuja spravo znotraj Palestine med Hamasom in palestinsko oblastjo, da bi 
sodelovali pri obnovi Gaze in dolgoročni politični rešitvi;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
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podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in 
parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu 
bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske oblasti n 
palestinskemu zakonodajnemu svetu, parlamentu in vladi Egipta ter parlamentu in vladi 
Jordanije.


