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Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, 
Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu
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az Európai Parlament állásfoglalása a gázai helyzetről
(2012/2883(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek a Gáza és Izrael közötti erőszak legújabb 
fellángolásáról szóló 2012. november 12-i, valamint az erőszak Izraelben és Gázában 
tapasztalható további fokozódásáról szóló 2012. november 16-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Tanács Gázára vonatkozó 2012. november 19-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

1. teljes mértékben támogatja Catherine Ashton főképviselő asszony 2012. november 12-i és 
16-i nyilatkozatait, valamint a Tanács 2012. november 19-i következtetéseit;

2. mélységes aggodalmának ad hangot a Gázában és Izraelben fennálló helyzettel 
kapcsolatban, és rendkívül sajnálatosnak tartja a civil lakosság – többek között nők és 
gyermekek – körében előforduló haláleseteket; hangsúlyozza, hogy a támadásoknak 
azonnal véget kell vetni, mivel semmivel sem indokolható szenvedést okoznak az ártatlan 
polgárok körében, valamint felszólít az ellenségeskedés sürgős megfékezésére és 
beszüntetésére; támogatja azokat a közvetítői erőfeszítéseket, amelyeket Egyiptom és más 
szereplők tesznek a tűzszünet mielőbbi és fenntartható megvalósítása érdekében, és 
üdvözli az ENSZ-főtitkár gázai misszióját;

3. határozottan elítéli a Gázai övezetből Izrael ellen intézett rakétatámadásokat, melyeket a 
Hamásznak és a Gázában tevékenykedő más fegyveres csoportoknak haladéktalanul be 
kell szüntetniük; hangsúlyozza, hogy az ártatlan polgárok szándékos célbavétele semmivel 
sem indokolható, valamint hogy Izraelnek jogában áll megvédeni lakosságát az ilyen 
típusú támadásoktól, miközben rámutat arra, hogy eközben minden esetben az 
arányosságot szem előtt tartva és a civil lakosság védelmét biztosítva kell eljárni; 
hangsúlyozza, hogy valamennyi oldalon maradéktalanul tiszteletben kell tartani a 
nemzetközi humanitárius jogot;

4. hangsúlyozza, hogy az ellenségeskedés haladéktalan beszüntetése mindenkinek érdekében 
áll, különösen most, amikor a régió helyzete instabil, valamint hogy a jelenlegi helyzet 
ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy sürgősen szükség van a kétállami megoldás felé 
történő elmozdulásra, amely lehetővé tenné, hogy a két fél békében és biztonságban éljen 
egymás mellett; üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Unió ennek megvalósítása érdekében 
folytatja az együttműködést mindazokkal, akik befolyással bírnak a régió helyzetére;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Biztonsági 
Tanácsához tartozó tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti kvartett 
megbízottjának, az egyiptomi kormánynak, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a 
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Palesztin Hatóság elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.


