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Резолюция на Европейския парламент относно конфликта в ивицата Газа
(2012/2883(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток и по-специално 
резолюцията от 10 март 2010 г. относно изпълнението на препоръките на доклада 
„Голдстоун“ относно Израел и Палестина1

– като взе предвид заключенията относно Газа на заседанието на Съвета по външни 
работи от 19 ноември 2012 г.,

– като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по 
време на война от 1949 г.,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

– като взе предвид резолюция A/HRC/S-9/1 относно тежките нарушения на правата на 
човека в окупираните палестински територии, по-специално поради скорошните 
израелски военни нападения срещу окупираната ивица Газа, приета от Съвета на 
ООН по правата на човека на 12 януари 2009 г. на деветата му извънредна сесия,

– Като взе предвид резолюция /HRC/RES/S-12/1 относно положението с правата на 
човека в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим, 
приета от Съвета на ООН по правата на човека на 16 октомври 2009 г. на 
дванадесетата му извънредна сесия,

– като взе предвид доклада на ръководителите на мисията на ЕС в Източен 
Йерусалим,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че след няколко седмици на ескалиране на напрежението на 
границата между Израел и Газа и зачестяване на ракетните нападения от ивицата 
Газа към южен Израел, на 14 ноември 2012 г. израелските сили започнаха военна 
операция, наречена „Стълб на отбраната“, състояща се от въздушни удари, 
включително целенасочени убийства на палестински военни лидери и 
бомбардировки с подкрепата на израелския флот и насочени срещу правителствени 
сгради в Газа, системата за сигурност и офиси на медии, често намиращи се в силно 
населени райони;

Б. като има предвид, че повече от 110 палестинци са убити при тези въздушни 
нападения, повечето от тях цивилни, включително жени и известен брой деца; като 
има пердвид, че болниците в Газа не са в състояние да се справят с извънредното 
положение поради големия брой ранени и липсата на лекарствени средства и 

1 OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стp. 34.
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подходящо медицинско оборудване; като има пердвид, че в някои части на ивицата 
Газа се съобщава за недостиг на електрическа енергия и вода, което влошава и без 
това несигурното положение;

В. като има предвид, че ракетите, изстрелвани от ивицата Газа, предизвикаха смъртта 
на трима израелски цивилни и раниха повече от 60, като достигнаха дори до Тел 
Авив и град Йерусалим; като има предвид, че този вид далекообхватни ракети са 
предоставени на Хамас и на Ислямския джихад от Иран;

Г. като има предвид, че настоящата офанзива е първата голяма военна операция, която 
Израел започва от нападението срещу Газа през 2008 - 2009 г. и арабските 
революции през 2011 г.; като има предвид, че израелският министър-председател 
Натаняху е обявил, че Израел е готов да разшири конфликта и да изпрати сухопътни 
войски в Газа, ако усилията да се осигури примирие се провалят, като е разрешил 
мобилизацията на 75 000 запасняци; като има предвид, че настоящата офанзива би 
могла да ескалира до по-мащабен регионален конфликт; като има предвид, че 
израелски войски са струпани по границата, което създава опасения за сухопътна 
офанзива;

Д. като има предвид, че в отговор на израелските атаки, Египет изтегли посланика си 
от Тел Авив и изпрати министър-председателя си на посещение в знак на 
солидарност в Газа;

Е. като има предвид, че от 2001 г. Хамас и други палестински въоръжени групи са 
изстреляли повече от 10 000 ракети срещу южен Израел; като има предвид, че 
Хартата на ООН, по-специално член 51 от нея, изрично предвижда правото на 
индивидуална или колективна самозащита в случай на въоръжено нападение;

Ж. като има пердвид, че въпреки международните призиви, израелската блокада на 
ивицата Газа е в сила от 2007 г., при тежка хуманитарна криза, засягаща цялото 
население на ивицата и при ограничени подобрения на положението на Западния 
бряг;

З. като има предвид, че нарушенията на Женевската конвенция позволяват 
упражняването на универсална юрисдикция за тежки международни престъпления 
като военни престъпления, престъпления срещу човечеството, изтезания и геноцид,

И. като има предвид, че преговорите между двете страни за всеобхватно решение на 
израелско-палестинския конфликт бяха временно преустановени; като има предвид, 
че разширяването на израелските селища на Западния бряг непрекъснато 
продължава, както е видно от неотдавнашното публикуване на тръжни процедури за 
повече от 1200 жилищни постройки в селищата Рамот и Писгат Зеев;

Й. като има предвид, че палестинската страна счита спирането на разрастването на 
селищата за предусловие за възобновяването на разговорите; като има предвид, че 
израелските селища в окупираните територии са незаконни от гледна точка на 
международното право и неотменно излагат на опасност решението на принципа на 
съществуването на две държави;
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К. като има предвид, че на 29 ноември президентът Махмуд Абас ще внесе в ООН 
искане Палестина да стане „държава със статут на наблюдател, която не е член на 
Общото събрание на ООН“; като има предвид, че този статут би подобрил 
шансовете на палестинците да участват в агенциите на ООН;

1. остро осъжда новото избухване на насилие в и около ивицата Газа, и призовава и 
двете страни да прекратят всички враждебни действия, да спрат всички военни 
операции и незабавно да постигнат споразумение за прекратяване на огъня;

2. изразява солидарност с всички жертви, и призовава за увеличаване на усилията за 
предоставяне на хуманитарно подпомагане на всички хора, засегнати от 
конфликтите с оглед, по-специално, на непрекъснатото тежко положение на 
населението в ивицата Газа;

3. приветства усилията на Египет да постигне по пътя на преговорите постоянно 
примирие между страните, както и мисията на генералния секретар на ООН в 
региона, и призовава заместник-председателя/върховния представител да увеличи 
дипломатическия натиск, за да подкрепи тези действия и да ги направи успешни;

4. призовава за незабавно прекратяване на израелската блокада на Газа с оглед 
улесняването на достъпа за международната хуманитарна помощ до ивицата и с 
оглед спазване на достойнството и правото на по-добро бъдеще на палестинското 
население, което живее там;

5. предупреждава, че друго израелско настъпление в ивицата Газа би могло да има 
огромни последици в целия Близък изток, като добави напрежение към вече 
напрегнатата ситуация в региона;

6. подчертава, че зачитането от всички страни и при всички обстоятелства на 
международното право в областта на правата на човека и международното 
хуманитарно право остава основно предварително условие за постигането на 
справедлив и траен мир в Близкия изток;

7. припомня, че правото на индивидуална или колективна самозащита при въоръжено 
нападение трябва да бъде пропорционално и по-никакъв начин не може да разчита 
на безразборни репресивни действия, които водят на практика до колективни 
наказания;

8. отново заявява своята позиция, че няма алтернатива на всеобхватното уреждане на 
конфликта по пътя на преговорите, което да доведе до решение на принципа на 
съществуването на две държави, като Държавата Израел и Държавата Палестина 
съжителстват една до друга в рамките на сигурни и международно признати 
граници;

9. в този контекст подкрепя искането на Палестина за получаване на статут на 
наблюдател, който не е член на Общото събрание на ООН, и счита, че това е важна 
стъпка за придаването на по-голяма видимост, решителност и ефективност на 
палестинските искания; призовава ЕС да говори с единен глас и да одобри тази 
кандидатура, и настоятелно призовава държавите членки да гласуват за нея в 
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Общото събрание на ООН;

10. призовава още веднъж за замразяване на всички израелски селища на Западния бряг 
с цел също така да се създадат условия за възобновяването на конструктивни и по-
същество преговори между страните;

11. отново потвърждава, че подобряването на отношенията между ЕС и Израел трябва 
да зависи в голяма степен от строгото спазване на международното право в областта 
на правата човека и международното хуманитарно право, включително незабавното 
вдигане на блокадата на ивицата Газа, пълно замразяване на всички дейности по 
строителство на селища на Западния бряг, включително Източен Йерусалим, и 
реални ангажименти и действия, насочени към всеобхватно мирно споразумение и 
пълно прилагане на Временното споразумение за асоцииране между ЕО и 
Организацията за освобождение на Палестина;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/Върховен представител на Съюза 
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, израелското 
правителство, Кнесета, президента на Палестинската власт, Палестинския 
законодателен съвет и на органите на Евро-средиземноморската парламентарна 
асамблея.


