
RE\1043353SL.doc PE539.000v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Dokument zasedanja

10.12.2014 B8-0277/2014

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika

o priznanju palestinske države
(2014/2964(RSP))

Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, 
Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, 
Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán 
Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson
v imenu skupine PPE



PE539.000v01-00 2/3 RE\1043353SL.doc

SL

B8-0277/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske države
(2014/2964(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o mirovnem procesu na Bližnjem 
vzhodu z dne 17. novembra 2014,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 18. novembra 2014 o napadu na sinagogo Har Hof,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je EU večkrat potrdila svojo podporo rešitvi na podlagi mirnega in varnega 
soobstoja dveh držav – Izraela in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne 
palestinske države;

B. ker je generalna skupščina Organizacije združenih narodov dne 29. novembra 2012 
sklenila, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke;

1. je globoko zaskrbljen zaradi naraščanja napetosti in nasilja v regiji; obsoja vse nedavne 
teroristične napade; izreka sožalje družinam žrtev; vse strani poziva, naj se vzdržijo 
vseh dejanj, s katerimi bi s spodbujanjem sovraštva, provokacijami, pretirano uporabo 
sile ali povračilnih ukrepov lahko poslabšali razmere;

2. podpira prizadevanja palestinske vlade nacionalnega konsenza in predsednika Abasa; 
odločno spodbuja Palestinsko oblast, naj začne postopoma opravljati svojo vladno 
funkcijo v Gazi, tudi na področju varnosti in civilne uprave in s svojo navzočnostjo na 
mejnih prehodih v Gazi; spodbuja vse palestinske frakcije, naj odpravijo notranje 
delitve;

3. poudarja tudi, da se je treba izogibati vsem ukrepom, ki bi vzbujali dvome o izraženi 
zavezanosti sporazumni rešitvi; poudarja dejstvo, da so naselbine po mednarodnem 
pravu nezakonite;

4. ponovno poudarja, da odločno podpira dvodržavno rešitev, ki bi temeljila na mejah iz 
leta 1967 in po kateri bi bil Jeruzalem glavno mesto obeh držav, z varno državo Izrael in 
neodvisno, demokratično, nedeljivo in uspešno palestinsko državo, ki bi živeli druga ob 
drugi v miru in varnosti; ponovno poudarja, da je trajno rešitev izraelsko-palestinskega 
konflikta mogoče doseči le na miren in nenasilen način;

5. poudarja, da je potreben celovit mir, ki bo zadostil vsem zahtevam in izpolnil zakonite 
težnje obeh strani, tudi Izraelcev po varnosti in Palestincev po lastni državi; poudarja, 
da je edina možna rešitev konflikta soobstoj dveh držav – Izraela in Palestine; zato 
meni, da morata obe strani na pogajanjih doseči priznanje Palestine kot države in tako 
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subjekta mednarodnega prava;

6. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnice Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj v sodelovanju z mednarodno skupnostjo, zlasti pa z državami 
članicami EU, spodbuja priznanje Palestine kot suverene države v okviru dokončne in 
celovite rešitve mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, odposlancu 
bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in 
palestinskemu zakonodajnemu svetu.


