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Ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 

(2018/2663(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή 

διένεξη και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΥΕ/ΑΕ) 

Federica Mogherini, της 31ης Μαρτίου, και της εκπροσώπου της, της 5ης και της 7ης 

Απριλίου, και της 19ης Φεβρουαρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, της 5ης 

Απριλίου, και του εκπροσώπου του, της 30ης Μαρτίου 2018, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou 

Bensouda, της 8ης Απριλίου 2015, 

– έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου 

Ασφάλειας του ΟΗΕ, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση (IV) της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ 

πολέμου του 1949, 

– έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και όπλων από όργανα 

επιβολής του νόμου, του 1990, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ με τίτλο «Γάζα, δέκα χρόνια μετά» («Gaza Ten 

Years Later»), του Ιουλίου του 2017, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής (Great March of Return), μια 

εβδομαδιαία  μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας, διάρκειας έξι εβδομάδων ξεκίνησε στις 30 

Μαρτίου 2018 στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία ομάδων της κοινωνίας των 

πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις κάλεσαν 

τον λαό να συμμετάσχει στην πορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές 

ανέφεραν ότι, οι ένοπλες δυνάμεις τους δέχτηκαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, και ότι 

ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να χαλάσουν και να περάσουν τον φράχτη για να 

εισέλθουν στο έδαφος του Ισραήλ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά των 

διαδηλωτών χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά στις 30 Μαρτίου, στις 6 Απριλίου και 

στις 13 Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 

περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και 

γυναικών· 
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Guterres, η ΥΕ/ΑΕ 

Federica Mogherini και μια πλειάδα άλλων διεθνών παραγόντων έκαναν έκκληση για 

διενέργεια ανεξάρτητων και διαφανών ερευνών για τα βίαια αυτά γεγονότα, με ιδιαίτερη 

αναφορά στη χρήση πραγματικών πυρών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και όπλων από 

όργανα επιβολής του νόμου επιτρέπει την εκ προθέσεως θανάσιμη χρήση όπλων μόνο 

εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην Αρχή 9· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών 

οργανώσεων της ΕΕ και ζητεί την καταστροφή του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη συνεχίζεται· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έχει σημειωθεί 

αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ με κλιμάκωση των 

στρατιωτικών επεισοδίων εντός και πέριξ της Γάζας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη 

Γάζα χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, το 47% των νοικοκυριών υποφέρουν από 

σοβαρής ή μεσαίας μορφής επισιτιστική ανασφάλεια, το 97% της υδροδότησης είναι 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, το 80% των ενεργειακών αναγκών δεν 

καλύπτονται, και περισσότερο από το 40% του πληθυσμού της περιοχής είναι άνεργοι· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί τον πληθυσμό υπό τον έλεγχο 

και την πίεσή της   στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει κέντρο διεθνώς 

αναγνωρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικές 

ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, 

περιορίζονται σημαντικά από τις αρχές των οποίων ηγείται η Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι. πέρα από τον αποκλεισμό, ο ενδοπαλαιστινιακός διχασμός μειώνει έτι περαιτέρω την 

ικανότητα των τοπικών θεσμικών παραγόντων στη Γάζα να παρέχουν βασικές υπηρεσίες  

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του παλαιστίνιου 

πρωθυπουργού Rami Hamdallah, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή, έχει 

επιτείνει το αδιέξοδο στη διαδικασία συμφιλίωσης των Παλαιστινίων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Avera Mengistu, η οποία μετανάστευσε στο Ισραήλ από την 

Αιθιοπία και ο Hisham al-Sayed, Παλαιστίνιος Βεδουίνος από το Ισραήλ, και οι δύο 

άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, πιστεύεται ότι κρατούνται παράνομα και έχουν 

τεθεί σε απομόνωση στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοροί των 

ισραηλινών στρατιωτών Hadar Goldin και Oron Shaul εξακολουθούν να βρίσκονται στην 

κατοχή της Χαμάς στη Γάζα· 

1. ζητεί να επιδειχθεί η μέγιστη  δυνατή αυτοσυγκράτηση και τονίζει ότι πρέπει να 

αποτελέσει προτεραιότητα η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας και απώλειας 

ανθρώπινων ζωών· 

2. εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών· καταδικάζει τις δολοφονίες και τους 

τραυματισμούς αθώων παλαιστίνιων διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη 

διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων, και καλεί τις ένοπλές δυνάμεις του Ισραήλ να 

απόσχουν από τη χρήση θανάσιμης βίας εναντίον άοπλων διαδηλωτών· εκφράζει τα 

συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταστεί 
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δυνατή η άμεση παράδοση ιατρικού εξοπλισμού σε όσους τον χρειάζονται και να 

επιτραπούν οι μεταφορές σε νοσοκομεία εκτός Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους· 

3. αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και την 

ανάγκη να προστατέψει τα εδάφη και τα σύνορά του κάνοντας χρήση αναλογικών μέσων· 

καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες 

εναντίον του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης 

ρουκετών, της διείσδυσης σε ισραηλινά εδάφη και της κατασκευής σηράγγων· εκφράζει 

την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Χαμάς φαίνεται να αποσκοπεί στην κλιμάκωση 

των εντάσεων· καταδικάζει απερίφραστα την επαναλαμβανόμενη τακτική της Χαμάς να 

χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινη ασπίδα για τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

4. υπογραμμίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων να διαδηλώνουν ειρηνικά ως νόμιμη 

έκφραση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του 

συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· καλεί όσους ηγούνται των εκδηλώσεων 

διαμαρτυρίας στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν την υποκίνηση βίας και να 

διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε διαμαρτυρία, διαδήλωση και συγκέντρωση παραμένει 

αυστηρά μη βίαιη και δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς· καλεί το 

Ισραήλ να σεβαστεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας· 

5. υποστηρίζει τις εκκλήσεις για ανεξάρτητες και διαφανείς έρευνες σχετικά με τα βίαια 

αυτά γεγονότα· σημειώνει τη σύσταση του μηχανισμού διερευνητικής αξιολόγησης (Fact-

Finding Assessment Mechanism) από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, για την έρευνα 

σχετικά με τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού και συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία 

έχουν λάβει χώρα στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα από τις 30 Μαρτίου 2018· 

υπενθυμίζει τη σημασία της λογοδοσίας και το γεγονός ότι η εκ προθέσεως χρήση 

θανάσιμης βίας εναντίον διαδηλωτών οι οποίοι δεν αποτελούν άμεση απειλή για τη ζωή ή 

για σοβαρό τραυματισμό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και στο πλαίσιο κατοχής αποτελεί σοβαρή παραβίαση της σύμβασης (IV) της 

Γενεύης· 

6. σημειώνει με ανησυχία την προειδοποίηση που αναφέρεται σε διάφορες εκθέσεις του 

ΟΗΕ σύμφωνα με τις οποίες η Λωρίδα της Γάζας μπορεί να καταστεί αβίωτη μέχρι το 

2020· καταδικάζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο τομέας της υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα 

κατάρρευσης, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις σε 

επίπεδο ιατρικής, εξοπλισμού και ηλεκτρικού ρεύματος· ζητεί την άμεση και ουσιαστική 

διεθνή προσπάθεια για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση της Γάζας, με στόχο την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης· επιδοκιμάζει το έργο της Υπηρεσίας Αρωγής 

και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή 

(UNRWA), που παρέχει επισιτιστική βοήθεια, πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε 

υπηρεσίες υγείας, καθώς και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σε πληθυσμό 1,3 

εκατομμυρίων παλαιστίνιων προσφύγων που βρίσκονται στην περιοχή· 

7. ζητεί τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό του αποκλεισμού και κλεισίματος της 

Λωρίδας της Γάζας που έχει οδηγήσει σε μια επιδεινούμενη, άνευ προηγουμένου 

ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή· 

8. ζητεί εκ νέου την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας 

προκειμένου να αναλάβει τα κυβερνητικά της καθήκοντα, κάτι που θα πρέπει να 
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αποτελέσει προτεραιότητα· καλεί όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες στην κατεύθυνση της συμφιλίωσης, η οποία είναι επίσης κρίσιμη για τη 

βελτίωση της κατάστασης του πληθυσμού της Γάζας· τονίζει ότι η παλαιστινιακή 

συμφιλίωση, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας των, από καιρό αναμενόμενων, 

προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών είναι σημαντική για την επίτευξη της 

συμφωνίας της λύσης των δύο κρατών και θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται από 

την ΕΕ μέσω καινοτόμων δράσεων· ζητεί τον αφοπλισμό όλων των ενόπλων ομάδων στη 

Λωρίδα της Γάζας· 

9. ζητεί την απελευθέρωση των Avera Mengistu και Hisham al-Sayed και την επιστροφή 

τους στο Ισραήλ· ζητεί την επιστροφή των σορών των Hadar Goldin και Oron Shaul και 

εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους· ζητεί την επιστροφή των σορών των 

φονευθέντων Παλαιστινίων· 

10. καλεί ξανά όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διένεξη να σεβαστούν πλήρως τα 

δικαιώματα των κρατουμένων και των φυλακισθέντων· 

11. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να εξεταστεί μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή· επαναλαμβάνει ότι 

κύριος στόχος της ΕΕ είναι η επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης μέσω της 

λύσης των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα 

αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα 

ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα 

συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· 

12. τονίζει πως τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

ανθρωπιστικού δικαίου, τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες, είναι 

ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη 

ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους· πιστεύει επίσης ότι η συνεχιζόμενη βία, οι 

τρομοκρατικές ενέργειες και η υποκίνηση βίας είναι ριζικά ασυμβίβαστες με την 

προώθηση μιας ειρηνικής λύσης δύο κρατών· επισημαίνει ότι η τήρηση της δέσμευσης 

για αποτελεσματική δράση κατά της βίας, της τρομοκρατίας, της ρητορικής και της 

υποκίνησης μίσους είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και την αποτροπή μιας κλιμάκωσης που θα υπονομεύσει περαιτέρω τις 

προοπτικές ειρήνευσης· 

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την 

ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Κνεσέτ, στον 

Πρόεδρο και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και 

στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. 

 

 


