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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Близкия 
изток/ивицата Газа

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток и по-специално 
резолюциите си относно хуманитарното положение в ивицата Газа,

– като взе предвид резолюции 242 (1967), 338 (1973) и 1860 (2009) на Съвета за 
сигурност на ООН,

– като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека 
от 21 септември 2007 г. по въпросите, свързани с Близкия Изток,

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че като резултат от увеличението на насилието в региона рязко са 
нараснали страхът и страданието сред цивилното население в ивицата Газа и 
Израел,

Б. като има предвид, че и без това несигурното хуманитарно положение в ивицата Газа 
се е влошило драстично, откакто Израел започна своята военна офанзива, 

В. като има предвид, че Хамас отказа да поднови споразумението за прекратяване на 
огъня и продължи за изстрелва ракети срещу южните градове на Израел,

Г. като има предвид, че Хамас незаконно и брутално разруши Палестинската 
автономна власт в ивицата Газа,

Д. като има предвид, че потенциалният напредък в близкоизточния конфликт и 
избягването на използването на всички форми на насилие ще допринесе значително 
за мира в целия свят,

Е. като има предвид, че подобряването на условията на живот на палестинците, 
живеещи в ивицата Газа и Западния бряг, заедно с възобновяването на мирния 
процес и установяването на функциониращи палестински институции в Газа, е 
ключов аспект от усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци 
и палестинци,

1. призовава за незабавно и трайно прекратяване на огъна, което следва да включва 
преустановяване на ракетните атаки на Хамас срещу Израел и край на текущите 
военни действия на Израел в Газа;

2. изразява дълбока загриженост относно хуманитарната криза в ивицата Газа и 
възможните й тежки последици; подчертава, че правата на човека и 
международното хуманитарно право трябва напълно да се спазват в региона;
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3. призовава Хамас трайно да прекрати изстрелването на ракети срещу Израел по 
подлежащ на проверка начин и призовава за въвеждането на подходящи мерки за 
сигурност в Газа; 

4. приветства инициативата за мир от страна на ЕС и неговите държави-членки, които 
трябва да работят в тясно сътрудничество с чешкото председателство на Съвета и с 
Комисията, както и в сътрудничество с водената от Чешката република Тройка, 
съставена от три председателства на ЕС;

5. призовава за бързи съвместни действия на високо равнище от страна на Четворката 
за Близкия изток (ЕС, САЩ, ООН, Русия), която трябва тясно да си сътрудничи с 
арабските държави, за да се прекрати настоящият конфликт и да се създадат 
предпоставки и гаранции за трайно решение на близкоизточния конфликт, основано 
на това, Държавата Израел да съжителства в мир и сигурност с жизнеспособна 
Палестинска държава;

6. приветства новата инициатива на ЕС и Египет като много положителен знак за 
действията и отговорността на Египет; 

7. призовава Египет да се съгласи да гарантира, че контрабандата на ракети, оръжия и 
муниции и изграждането на тунел на границата между Газа и Египет са 
преустановени и че крайбрежните води на Газа и Египет са подложени на контрол, 
и призовава международната общност, координирана съвместно от Четворката и 
арабските държави, да предостави международно подпомагане  под формата както 
на персонал, така и на оборудване, по силата на силен и ясен мандат, за да се 
възстанови сигурността и да се обезпечи спазване на прекратяването на огъня за 
населението в Израел и Газа;

8. настоява да се предотврати хуманитарната катастрофа, да се осигурят доставки за 
цивилното население и да се създаде подходяща мрежа за разпределение; 
приветства, с цел установяване на трайно прекратяване на огъня, приемането на 
планираното ежедневно тричасово прекратяване на бойните действия и отварянето 
на хуманитарен коридор към Газа като стъпка в правилната посока;

9. счита, че е необходимо Израел, Египет и международната общност да си 
сътрудничат по-тясно при контрола на граничните контролно-пропускателни 
пунктове, за да се осигурят доставките и свободата на движение и същевременно да 
се прекрати контрабандният внос на оръжия и муниции в Газа;

10. счита, че в този контекст ЕС следва да възобнови и укрепи мисията си за 
подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Рафа) и следва да 
осигури нейната ефективност;

11. изразява надежда, че от началото на своя президентски мандат новоизбраният 
президент на САЩ Обама незабавно ще разгледа този въпрос като приоритет, за да 
утвърди непосредствената способност на своята държава да предприема действия 
по близкоизточния въпрос в сътрудничество с отиващата си администрация и с 
Четворката;
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12. призовава Сирия и Иран да прекратят оръжейните си доставки за Хамас и Хизбула 
и да подкрепят международните инициативи за мир по активен и конструктивен 
начин;

13. счита за необходимо Израел, Четворката и арабските държави да работят в тясно 
сътрудничество с президента Абас;

14. счита президента Абас и Палестинската автономна власт за законните 
представители на Западния бряг и ивицата Газа;

15. призовава Хамас и другите палестински бойни групировки да се откажат от 
използването на насилие и да признаят правото на съществуване на Държавата 
Израел, както и да зачитат властта на президента Абас във водените от него 
преговори;

16. призовава Израел да гарантира доставянето на хуманитарна помощ, постепенно да 
премахне контролните пунктове в Западния бряг и да промени драстично своята 
политика на заселване, за да даде възможност за икономическо развитие като 
предпоставка за жизнена Палестинска държава;

17. призовава Съвета и Комисията да продължат да гарантират, съвместно с 
международната общност, предоставянето на хуманитарна помощ от първа 
необходимост за палестинското население, като се обърне специално внимание на 
специфичните потребности на особено уязвимите групи; призовава Съвета и 
Комисията в тясно сътрудничество да засилят непосредственото влияние на ЕС в 
ивицата Газа и Близкия изток и да създадат условия за намиране на изход от 
критичното положение и за изкореняване на тероризма, екстремизма, безработицата 
и бедността; счита, че финансовата помощ на ЕС трябва да бъде използвана като 
реален инструмент както за засилване на неговата роля в региона, така и за 
постигане на действително предоставяне на права на цивилното население в Газа;

18. подчертава, че съществуващото положение отново показва значението на 
непрекъснато представителство на ЕС по въпросите на външните работи, както се 
предвижда в Договора от Лисабон;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, върховния представител по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния 
секретар на ООН, специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта 
в Близкия изток, генералния секретар на Арабската лига, председателя на Евро-
средиземноморската парламентарна асамблея, председателя на Палестинската 
автономна власт, палестинския Законодателен съвет, израелското правителство, 
Кнесета и египетското правителство и парламент.
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