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Резолюция на Европейския парламент относно ролята на ЕС в близкоизточния 
мирен процес
(2015/2685(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 заключенията на Съвета по външни работи от 22.07.14 относно 
близкоизточния мирен процес,

– като взе предвид Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН,

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

A. като има предвид, че конфликтът между Израел и Палестина следва да бъде 
разглеждан в по-широкия контекст на израелско-арабския конфликт; 

Б. като има предвид, че каквито и да било промени в сегашното положение на 
нещата, засягащи израелско-палестинския конфликт, могат да имат 
дестабилизиращ ефект;

1. приветства назначаването на г-н Фернандо Джентилини за специален 
представител на ЕС за близкоизточния мирен процес (СПЕС за близкоизточния 
мирен процес) и подкрепя СПЕС за близкоизточния мирен процес в неговите 
усилия за подновяване на близкоизточния мирен процес в сътрудничество с 
Четворката, Палестинската власт и израелското правителство;

2. потвърждава отново своята продължаваща подкрепа за постигането чрез 
преговори на решение „две държави за двата народа“ въз основа на съответните 
резолюции на Съвета за сигурност на ООН; поради това приветства Арабската 
инициатива за мир и новата парадигма за израелско-палестинския политически 
процес като основа за трайно решение на израелско-арабския конфликт и 
подкрепя незабавното възобновяване на преките мирни преговори;

3. приветства положителната роля и необходимата подкрепа, която ЕС желае да 
предоставя в улесняването на разрешаването на израелско-палестинския 
конфликт и на по-широкия израелско-арабски конфликт с мирни и конструктивни 
средства, които служат на интересите на ЕС за сигурност, стабилност и 
благоденствие в Близкия изток; призовава ЕС да разработи пакет от положителни 
стимули както за палестинците, така и за израелците, който да бъде прилаган от 
всички страни, включително регионални участници, като например Лигата на 
арабските държави, в началото на преговорите, като единствено средство за 
успешно създаване на необходимата положителни атмосфера, в която мирният 
процес между Израел и Палестинската власт може да бъде подновен и в която 
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може да бъде възстановено доверието; настоятелно призовава по тази причина 
всички институции на ЕС и държавите членки да насърчават търговските, 
културните, научните, енергийните, водните и икономическите връзки между 
Израел и неговите съседи в региона, включително тристранната търговия между 
държавите членки, Израел и Палестинската власт;

4. отбелязва, че неотдавнашните събития в по-широкия регион на Близкия изток 
поставят сериозна заплаха пред ЕС и непосредствените му съседи; изтъква отново 
основополагащия ангажимент на ЕС към сигурността на Израел, Йордания, 
Египет, Ливан, Сирия, Йемен, Ирак, Либия, Съвета за сътрудничество в 
Персийския залив (ССПЗ) и всички други държави в Близкия изток, включително 
по отношение на текущите и нововъзникващите заплахи в региона; отбелязва, по-
конкретно, по тази причина сериозната заплаха, пораждана от ИДИЛ и други 
терористични организации, за гражданите на Близкия изток и призовава 
съответните регионални участници да прекратят финансирането на терористични 
групи, които извършват брутални жестокости и нарушения на правата на човека;

5. подчертава неотложната необходимост ЕС да работи в партньорство с Израел, 
Палестинската власт, Египет и Йордания към предотвратяване на 
превъоръжаването на терористични групировки в Газа и Западния бряг, 
контрабандата на оръжия, производството на ракети и изграждането на тунели; 
още веднъж подчертава огромната необходимост от демилитаризация на Газа и 
прекратяване на въоръжаването на Хамас, в съответствие със заключенията на 
Съвета по външни работи от юли 2014 г.; призовава всички терористични групи 
да сложат незабавно край на дейността си и да се откажат от насилието, така че да 
настъпи дългоочакваният мир, стабилност и благоденствие както в Израел, така и 
в бъдещата палестинска държава;

6. осъжда използването на езика на омразата и подстрекателството в публичната 
сфера, тъй като те противоречат на близкоизточния мирен процес и на ценностите 
на ЕС за насърчаването на култура на мира; призовава Палестинската власт да 
признава легитимното право на съществуване на Израел като родина на еврейския 
народ; призовава Палестинската власт да поддържа ненасилието, да зачита 
предишните споразумения и да се улеснява сътрудничеството за възстановяване 
на ивицата Газа; отново отправя призива към палестинското ръководство да 
използва конструктивно дадения му от ООН статут и да не предприема 
едностранни действия, които биха довели до отдалечаване от договореното 
уреждане на въпроса;

7. подчертава необходимостта от отваряне на пропускателните пунктове за потока 
от хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от ивицата Газа, както и 
необходимостта финансирането от ЕС да бъде насочвано към конкретни, точно 
определени проекти в Газа, в съответствие само с тристранния механизъм на 
финансова подкрепа, както и да се гарантира, че помощта достига до цивилното 
население, за което е предназначена; отново изтъква необходимостта 
Палестинската власт да поеме управлението на ивицата Газа;

8. призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да предоставят 
финансиране на НПО в региона, чиито политически цели са в съответствие с 
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общите цели на близкоизточния мирен процес;

9. приветства създаването на Евро-средиземноморската газова платформа; 
подчертава ролята, която тази инициатива може да има за насърчаване на 
регионалното сътрудничество и сближаване на северноафриканските и 
европейските държави чрез сътрудничество по енергийни въпроси;

10. подчертава, че засиленият диалог по енергийни въпроси в Средиземноморието 
може да помогне за стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване 
на регионалната стабилност и гарантиране на екологосъобразността;ето защо 
предлага ЕС да участва в по-голяма степен в енергийната дипломация в региона 
на Северна Африка и Близкия изток, както е посочено в енергийния съюз;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния 
представител на ЕС за Близкоизточния мирен процес, правителствата и 
парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на 
обединените нации, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за 
сигурност на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и 
правителството на Израел, председателя на Палестинската власт и Палестинския 
законодателен съвет, парламента и правителството на Египет, парламента и 
правителството на Йордания, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и 
членовете на Лигата на арабските държави.


