
 

 

P8_TA(2014)0012 

Stopnjevanje nasilja med Izraelom in Palestino  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. julija 2014 o stopnjevanju nasilja med 

Izraelom in Palestino (2014/2723(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker konflikt, ki še vedno traja, povzroča tragične smrtne žrtve in nesprejemljivo trpljenje 

civilnega prebivalstva obeh vpletenih strani; 

B. ker je varnostni svet OZN v svoji izjavi z dne 12. julija 2014 izrazil resno zaskrbljenost 

zaradi krize v Gazi, pozval k umiritvi razmer, pomiritvi in obnovitvi prekinitve ognja iz 

novembra 2012 ter k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, vključno z zaščito 

civilistov, in izrazil podporo nadaljevanju neposrednih pogajanj med Izraelci in Palestinci 

z namenom doseči celovit mirovni sporazum, ki bo temeljil na rešitvi z dvema državama; 

C. ker je Egipt 14. julija 2014 predlagal načrt za prekinitev ognja, ki ga je zaenkrat sprejel 

samo Izrael; 

D. ker je Hamas za EU teroristična organizacija; 

E. ker je palestinski predsednik Mahmud Abas Združene narode zaprosil za mednarodno 

zaščito Palestine zaradi vse slabših razmer v Gazi; 

F. ker mednarodno in humanitarno pravo, vključno s četrto ženevsko konvencijo, v celoti 

velja za vse strani, vpletene v ta konflikt; 

G. ker so neposredna mirovna pogajanja med sprtima stranema zastala, vsa nedavna 

prizadevanja za njihovo obnovitev pa so spodletela; ker je EU pozvala obe strani, naj z 

dejanji okrepita ozračje zaupanja, ki je potrebno za plodna pogajanja, naj se vzdržita 

dejanj, ki bi ogrozila verodostojnost procesa, ter naj preprečita hujskaštvo;  

1. poziva k ustavitvi raketnih napadov na Izrael iz Gaze, ki jih morajo Hamas in druge 

oborožene skupine v Gazi nemudoma prekiniti, ter k ustavitvi izraelskih vojaških 

napadov na Gazo; 

2. izraža globoko zaskrbljenost zaradi kritičnih razmer v Gazi in južnem Izraelu; žaluje 

zaradi smrti civilistov, med katerimi je veliko žensk in otrok; obsoja umore treh izraelskih 

najstnikov 12. junija 2014 in palestinskega najstnika 2. julija 2014, ki jih obsoja tudi 

mednarodna skupnost; izreka sožalje družinam vseh nedolžnih žrtev;  

3. poudarja, da imajo tako izraelski kot palestinski državljani pravico do mirnega in varnega 

življenja; poudarja, da morajo vse strani v celoti spoštovati mednarodno pravo na 

področju človekovih pravic ter da ni opravičila za namerno obstreljevanje nedolžnih 

civilistov, kar je po mednarodnem pravu vojni zločin, in za uničevanje civilne 

infrastrukture;  



 

 

4. poziva k takojšnji umiritvi konflikta s sporazumom obeh strani o prekinitvi ognja in 

takojšnji ustavitvi vseh nasilnih dejanj, ki ogrožajo življenja civilistov; pozdravlja vsa 

prizadevanja za dogovor o trajnem premirju med stranema ter poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj povečajo diplomatski pritisk in 

tako podprejo te dejavnosti; 

5. poziva mednarodno skupnost in zlasti varnostni svet OZN, naj nemudoma poiščeta 

primeren odziv in rešitev za sedanjo krizo; spodbuja ključne regionalne akterje, zlasti 

Egipt in Jordanijo, naj si še naprej prizadevata pomiriti razmere; pozdravlja odločitev 

egiptovskih oblasti o odprtju mejnega prehoda Rafa, da bi olajšale dostop humanitarne 

pomoči do Gaze in omogočile prehod palestinskih civilistov; 

6. ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz 

leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi varen Izrael in 

neodvisna, demokratična, stična in obstojna palestinska država mirno in varno sobivali, to 

pa bi pomenilo odpravo blokade Gaze; ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini 

način za dosego pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci;  

7. v tem duhu poziva obe strani in mednarodno skupnost, naj si resno in verodostojno 

prizadevajo za nadaljevanje neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci ter 

naj v teh pogajanjih dosežejo oprijemljive rezultate; ponovno poziva Evropsko unijo, naj 

prevzame dejavnejšo vlogo v prizadevanjih za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru; 

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 

Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav 

članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, 

knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu 

zakonodajnemu svetu, parlamentu in vladi Egipta ter parlamentu in vladi Jordanije. 

 

 


