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Резолюция на Европейския парламент относно признаването на палестинската 
държавност
(2014/2964(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2014 г. 
относно близкоизточния мирен процес,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност от 18 ноември 2014 г. относно нападението в синагогата в Хар Ноф,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал своята подкрепа за 
решението за две държави — Държавата Израел и независима, демократична и 
жизнеспособна Палестинска държава в съседство — съществуващи редом една с 
друга в мир и сигурност;

Б. като има предвид, че на 29 ноември 2012 г. Общото събрание на Организацията 
на обединените нации предостави на Палестина статут на държава наблюдател, 
която не е член на ООН;

1. изразява сериозното си безпокойство от нарастващото напрежение и зачестилите 
прояви на насилие в региона; осъжда всички неотдавнашни терористични атаки; 
поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; ЕС настойчиво 
приканва всички страни в конфликта да се въздържат от всякакви действия, които 
биха могли да доведат до влошаване на положението чрез подстрекателство, 
провокации, прекомерно използване на сила или репресии;

2. подкрепя усилията на палестинското правителство на националното съгласие и на 
президента Абас; настоятелно насърчава Палестинската автономна власт 
постепенно да поеме управителните си функции в ивицата Газа, включително в 
областта на сигурността и гражданската администрация, както и посредством 
присъствието си на пропускателните пунктове в Газа; настоятелно призовава 
всички палестински групировки да сложат край на вътрешните разделения;

3. подчертава също така, че трябва да се избягват действия, които поставят под 
въпрос заявените ангажименти за уреждане на въпроса чрез преговори; 
подчертава факта, че според международното право израелските селища са 
незаконни;

4. потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху 
съществуването на две държави и на базата на границите от 1967 г., с град 
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Йерусалим като столица на двете държави, и със сигурна държава Израел и 
независима, демократична, съседна и жизнеспособна палестинска държава, които 
да живеят съвместно в мир и сигурност; подчертава отново, че устойчиво 
решение на конфликта между израелци и палестинци може да бъде постигнато 
единствено с мирни и ненасилствени средства;

5. подчертава необходимостта от всеобхватен мир, който да сложи край на всички 
претенции и да отговори на легитимните стремежи на двете страни, включително 
тези на израелците към сигурност, а на палестинците — към държавност; 
подчертава, че единственото възможно решение на конфликта е съвместното 
съществуване на две държави – Израел и Палестина; ето защо счита, че 
признаването на Палестина като държава, субект на международното право, е 
необходимо като резултат от процеса на преговори между двете страни;

6. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да работи, в 
сътрудничество с международната общност, и по-специално с държавите — 
членки на ЕС, в посока постигането на това признаване на Палестина като 
суверенна държава, в рамките на окончателно и всеобхватно решение за мирния 
процес в Близкия изток;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на 
Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на 
ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското 
правителство, президента на Палестинската автономна власт и Палестинския 
законодателен съвет.


