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Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu
(2015/2685(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o bližnjevzhodnem mirovnem procesu 
z dne 20. julija 2015,

– ob upoštevanju izjave bližnjevzhodne četverice z dne 8. februarja 2015,

– ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, Federice Mogherini, z dne 10. decembra 2014 o smrti 
palestinskega ministra Abu Eina, z dne 30. decembra 2014 o glasovanju varnostnega 
sveta ZN o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, z dne 6. januarja 2015 o razmerah v 
Izraelu in Palestini, z dne 19. januarja 2015 o sklepu o pritožbi zoper sodbo v zadevi 
Hamas, z dne 11. februarja 2015 po njenem srečanju s predsednikom Mahmudom 
Abasom, z dne 18. marca 2015 o splošnih volitvah v Izraelu in z dne 7. maja 2015 o 
oblikovanju nove izraelske vlade;

– ob upoštevanju sporočila s srečanja ministrov za zunanje zadeve skupine G-7 z dne 
15. aprila 2015,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je EU že večkrat potrdila svojo podporo dvodržavni rešitvi na podlagi meja iz 
leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne države Izrael in 
neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bi sobivali v miru in 
varnosti, in ker je EU pozvala k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med 
Izraelom in Palestinsko oblastjo;

B. ker doseganje miru na Bližnjem vzhodu ostaja ključna prednostna naloga za 
mednarodno skupnost ter nujen element za regionalno stabilnost in varnost;

C. ker je bila po splošnih volitvah, ki so potekale 17. marca 2015, oblikovana nova 
izraelska vlada 6. maja 2015 s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem; ker je 
EU pripravljena, da z novo izraelsko vlado zgradi vzajemno koristen dvostranski odnos 
kot tudi sodeluje pri pomembnih regionalnih in globalnih vprašanjih, ki so skupnega 
interesa;

D. ker je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije 30. decembra 2014 izjavila, 
da bo EU spodbujala in podpirala prizadevanja za trajen mir, ki bo temeljil na 
dvodržavni rešitvi; ker je podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije 
8. februarja 2015 v Münchnu sklicala srečanje voditeljev četverice;

E. ker bo četverica v prihodnje še naprej aktivno sodelovala pri pripravi na obnovitev 
mirovnega procesa, vključno z rednimi in neposrednimi stiki z arabskimi državami;
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1. znova izraža odločno podporo dvodržavni rešitvi na podlagi meja iz leta 1967 z 
Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne države Izrael in neodvisne, 
demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bi sobivali v miru in varnosti, na 
podlagi pravice do samoodločbe in popolnega spoštovanja mednarodnega prava; 
poudarja, da so nenasilna sredstva in spoštovanje človekovih pravic in humanitarnega 
prava edini način za trajno rešitev ter pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci;

2. poudarja, kako pomembno je, da obe strani čim prej ponovno začneta pogajanja, da bi 
dosegli pravičen, trajen in celovit mir; poziva obe strani, naj se vzdržita korakov, ki bi 
dodatno stopnjevali napetost, vključno z enostranskimi ukrepi, ki bi lahko negativno 
vplivali na izid pogajanj in ogrozili uresničljivost dvodržavne rešitve;

3. pozdravlja, da bo EU strani aktivno podpirala, da bi čim prej ponovno vzpostavili 
zaupanje in ustvarili ozračje, potrebno za konstruktivna pogajanja; poudarja, da je EU 
pripravljena sodelovati z regionalnimi partnerji na podlagi arabske mirovne pobude ter 
pozdravlja trenutna prizadevanja četverice za takšno sodelovanje; 

4. pozdravlja zavezo EU aktivnemu delu glede obnovljenega večstranskega pristopa za 
mirovni proces ob posvetovanju z vsemi zadevnimi deležniki, vključno s partnerji v 
četverici, zlasti Združenimi državami Amerike, v regiji in v varnostnem svetu 
Združenih narodov; ugotavlja, da EU meni, da bi bila vzpostavitev mednarodne 
podporne skupine morebiten način prispevanja k temu, in da je Svet prosil 
podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj preuči možnosti za izvajanje te 
pobude z regionalnimi in mednarodnimi akterji ter o tem poroča na začetku 
septembra 2015; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj o 
svojih ugotovitvah poroča tudi Parlamentu;

5. pozdravlja delo, ki je bilo opravljeno v okviru skupne varnostne in obrambne politike, 
ter misijo za krepitev pravne države za palestinska ozemlja (EUPOL COPPS), ki je 
pomagala Palestinski oblasti pri vzpostavljanju policijskih in kazenskopravnih institucij 
prihodnje palestinske države; poziva k ponovni vzpostavitvi misije pomoči za mejni 
prehod Rafa (EUBAM Rafah), ki naj bi imela bolj ambiciozen mandat, primerna 
sredstva in osebje, da bo lahko igrala dejansko vlogo pri nadzoru meja Gaze z Egiptom 
in Izraelom;

6. poziva k hitremu izboljšanju humanitarnih razmer v Gazi; pozdravlja nedavne korake 
Izraela v smeri sprostitve omejitev v Gazi; poudarja, da je pomembno sprejeti dodatne 
pozitivne ukrepe in obenem odpraviti razloge za legitimne izraelske varnostne 
pomisleke, da se omogoči nemotena dostava humanitarne pomoči, obnova in 
gospodarska oživitev; poudarja, da nedavni raketnimi napadi oboroženih skupin niso 
sprejemljivi in zaostrujejo nevarnost stopnjevanja spora; poziva donatorje, naj čim prej 
poravnajo svoje finančne zaveze, ki so jih izrekli na mednarodni konferenci o Palestini 
(Obnova Gaze), ki je potekala v Kairu 12. oktobra 2014;

7. poudarja, da je sprava med palestinskimi frakcijami pomemben element na poti k 
uresničitvi dvodržavne rešitve; podpira, da EU vse palestinske frakcije poziva, naj si kot 
prvo prednostno nalogo zadajo spravo in vrnitev Palestinske oblasti v Gazo; poudarja, 
da mora Palestinska oblast s tega vidika prevzeti večjo odgovornost in sprejeti svojo 
vladno funkcijo tudi v Gazi, med drugim na področju varnosti in civilne uprave ter s 
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svojo prisotnostjo na mejnih prehodih v Gazi;

8. 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, posebnemu predstavniku EU za mirovni 
proces na Bližnjem vzhodu, generalnemu sekretarju Združenih narodov, predstavniku 
četverice, generalnemu sekretarju Arabske lige, izraelskemu parlamentu in vladi, 
predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.


