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Az Európai Parlament állásfoglalása Palesztina államiságának elismeréséről
(2014/2964(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 
2014. november 17-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Unió már többször is megerősítette, hogy a két állam elvén alapuló megoldást 
támogatja, amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg 
összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, és 
szorgalmazta az Izrael és a Palesztin Hatóság (PH) közötti közvetlen béketárgyalások 
újraindítását;

1. a legkomolyabb aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a térségben nő a feszültség, és 
fokozódik az erőszak; elítéli az összes közelmúltbeli terrortámadást; részvétét fejezi ki 
az áldozatok családtagjainak, többek között azokéinak, akik a 2014. november 18-i, egy 
jeruzsálemi zsinagóga ellen intézett támadás során vesztették életüket; 

2. kitart amellett, hogy a hosszú távú béke és stabilitás szempontjából a két állam elvén 
alapuló megoldás az egyetlen járható út; aggodalommal állapítja meg, hogy a 
függetlenség egyoldalú kinyilvánítása nem jelent tartós megoldást; ismételten 
hangsúlyozza, hogy a konfliktus békés rendezéséhez és Palesztina államiságának 
elismeréséhez a közel-keleti kvartett égisze alatti diplomáciai megközelítésre és azon 
belül az izraeliek és a palesztinok közötti közvetlen tárgyalásokra van szükség;

3. hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott megoldásnak szükséges előfeltétele, hogy a 
palesztinok elismerjék Izrael létezéshez és jogos biztonsági és védelmi érdekeinek 
védelméhez való jogát; emlékeztet arra, hogy az Unió azt szeretné, ha Gáza a Palesztin 
Hatóság irányítása alatt állna, fenntartva a törvényes rendet, és a demokratikus értékeket 
és elveket követve, továbbá kitart amellett, hogy a nem a PH irányítása alatt álló 
valamennyi gázai fegyveres csoportot le kell szerelni;

4. ismételten együttérzését fejezi ki azon izraeliek és palesztinok iránt, akiknek elegük van 
a mindennapos feszült politikai helyzetből, és elismeri, hogy az izraeli és palesztin 
polgárok túlnyomó többsége békében és biztonságban szeretné élni hétköznapjait;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a Kvartett közel-keleti 
megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság 
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elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.


