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Euroopa Parlamendi resolutsioon konflikti kohta Gaza sektoris
(2012/2883(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta ja eelkõige 10. märtsi 2010. 
aasta resolutsioon Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone'i soovituste täitmise kohta1,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 19. novembri 2012. aasta istungi järeldusi Gaza kohta,

– võttes arvesse 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 
kohta,

– võttes arvesse 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse resolutsiooni A/HRC/S-9/1 tõsiste inimõiguste rikkumiste kohta Palestiina 
okupeeritud aladel, mis tulenevad eelkõige Iisraeli hiljutistest sõjalistest rünnakutest 
okupeeritud Gaza sektori vastu, mis võeti vastu ÜRO inimõiguste nõukogu 12. jaanuari 
2009. aasta 9. eriistungjärgul,

– võttes arvesse resolutsiooni A/HRC/RES/S-12/1 inimõiguste olukorra kohta Palestiina 
okupeeritud aladel, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, mis võeti vastu ÜRO inimõiguste 
nõukogu 16. oktoobri 2009. aasta 12. eriistungjärgul,

– võttes arvesse ELi missioonide juhtide raportit Ida-Jeruusalemma kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast mitmenädalast olukorra eskaleerumist Gaza-Iisraeli piiril ning Gaza 
sektorist Lõuna-Iisraeli poole suunatud järjest sagenevaid raketirünnakuid, alustasid 
Iisraeli väed 14. novembril 2012 sõjalist operatsiooni nimega „Kaitsesammas”, mis 
kujutab endast õhurünnakuid, sealhulgas Palestiina sõjaväejuhtide tapmise eesmärgil, ja 
pommitamisi, mida toetab Iisraeli merevägi, kes suunab oma löögid Gaza 
valitsushoonetele, julgeolekuaparaadile ja meediakontoritele, mis sageli asuvad tihedasti 
asustatud piirkondades;

B. arvestades, et nende õhurünnakute käigus tapeti enam kui 110 palestiinlast, kellest enamik 
olid tsiviilisikud, sealhulgas naised ja mitu last; arvestades, et Gaza haiglad ei ole 
võimelised eriolukorraga toime tulema suure hulga vigastatute, ravimite vähesuse ja 
puuduliku meditsiiniseadmetega varustatuse tõttu; arvestades, et on teada antud elektri- ja 
veepuudusest mõnes Gaza sektori piirkonnas, mis teravdab niigi ebakindlat olukorda;

C. arvestades, et Gaza sektorist tulistatud rakettide läbi hukkus kolm Iisraeli tsiviilelanikku ja 
vigastada sai üle 60, ja raketid on tabanud sihtmärke isegi nii kaugel, kui Tel Aviv ja 
Jeruusalemm; arvestades, et selliste pikamaarakettidega on Hamasi ja Islami džihaadi 

1 ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 34.
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varustanud Iraan;

D. arvestades, et see kallaletung on esimene suurem sõjaline operatsioon, mida Iisrael on 
alates 2008–2009. aasta rünnakust Gazale ja 2011. aasta Araabia ülestõusudest toime 
pannud; arvestades, et Iisraeli peaminister Netanyahu teatas, et kui pingutused relvarahu 
sõlmimiseks ebaõnnestuvad, on Iisrael valmis konflikti laiendama ja saatma maaväed 
Gazasse, ning andma loa kuni 75 000 sõjaväe reservväelase mobiliseerimiseks; 
arvestades, et praegune rünnak võib laieneda ulatuslikumaks piirkondlikuks konfliktiks; 
arvestades, et Iisraeli väed kogunevad piirile, tekitades kartuse, et valmistutakse 
maismaarünnakuks;

E. arvestades, et vastusena Iisraeli rünnakule on Egiptus kutsunud tagasi oma suursaadiku 
Tel Avivis ja saatnud oma peaministri solidaarsusvisiidile Gaza sektorisse;

F. arvestades, et Hamas ja teised Palestiina relvastatud rühmitused on alates 2001. aastast 
tulistanud Lõuna-Iisraeli poole üle 10 000 raketi; arvestades, et ÜRO põhikiri, eelkõige 
selle artikkel 51, näeb relvastatud kallaletungi puhul sõnaselgelt ette õiguse 
individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele;

G. arvestades, et kuigi rahvusvaheline üldsus on korduvalt esitanud üleskutseid, on Iisraeli 
blokaad Gaza sektoris kestnud alates 2007. aastast ja põhjustanud tõsise humanitaarkriisi, 
mis mõjutab kogu sektori elanikkonda ja piirab võimalusi Läänekalda olukorra suhtes 
edusamme saavutada;

H. arvestades, et Genfi konventsioonide rikkumiste puhul võib rakendada üldist 
kohtualluvust tõsiste rahvusvaheliste kuritegude puhul, nagu sõjakuriteod, 
inimsusevastased kuriteod, piinamine ja genotsiid;

I. arvestades, et kahepoolsed läbirääkimised tervikliku lahenduse leidmiseks Iisraeli-
Palestiina konfliktile on peatatud; arvestades, et Iisraeli asundusi Läänekaldal pidevalt 
laiendatakse, mida kinnitavad hiljuti avaldatud pakkumised rohkem kui 1200 korteri kohta 
Ramoti ja Pisgat Ze'evi asulates;

J. arvestades, et Palestiina osapool loeb asunduse laiendamise lõpetamist läbirääkimiste 
jätkamise eeltingimuseks; arvestades, et Iisraeli asundused okupeeritud aladel on 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ja seavad pöördumatult ohtu kahe riigi 
kooseksisteerimisel põhineva lahenduse;

K. arvestades, et 29. novembril esitab president Mahmoud Abbas ÜRO-le taotluse 
Palestiinale „mitteliikmest vaatlejariigi” staatuse andmiseks; arvestades, et selline staatus 
parandaks palestiinlaste jaoks ÜRO agentuuridega ühinemise võimalusi,

1. mõistab teravalt hukka uue vägivallapuhangu Gaza sektoris ja selle ümbruses ning kutsub 
mõlemaid pooli üles peatama igasuguse vaenutegevuse, lõpetama kõik sõjalised 
operatsioonid ning viivitamata kokku leppima relvarahus;

2. väljendab solidaarsust kõikide ohvritega ja nõuab suuremate jõupingutuste tegemist 
humanitaarabi viimiseks kõigi nendeni, keda konflikt puudutab, eelkõige seoses Gaza 
sektori elanikkonna jätkuvalt halva olukorraga;
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3. väljendab heameelt Egiptuse jõupingutuste üle saavutada läbirääkimiste teel püsiv 
vaherahu, samuti pooldab ÜRO peasekretäri missiooni selles piirkonnas, ning kutsub 
asepresidenti / kõrget esindajat üles suurendama diplomaatilist survet, et toetada seda 
tegevust ja muuta see edukas;

4. nõuab Iisraeli blokaadi kohest lõpetamist Gaza sektoris, et hõlbustada rahvusvahelise 
humanitaarabi juurdepääsu sellele sektorile ning austada seal elava Palestiina elanikkonna 
inimväärikust ning õigust paremale tulevikule;

5. hoiatab, et veel ühel Iisraeli sissetungil Gaza sektorisse võib olla tohutu mõju kogu Lähis-
Idale, kuna see raskendaks juba niigi pingelist olukorda piirkonnas;

6. rõhutab, et Lähis-Idas õiglase ja kestva rahu saavutamise oluliseks eeltingimuseks on, et 
kõik osalised järgiksid igas olukorras inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust ja 
rahvusvahelist humanitaarõigust;

7. tuletab meelde, et õigus individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele relvastatud 
rünnaku korral peab olema proportsionaalne ja ei saa kuidagi tugineda valimatule 
kättemaksule, mis tegelikkuses toob kaasa kollektiivse karistuse;

8. kordab oma seisukohta, et puudub alternatiiv läbirääkimiste teel konfliktile leitud 
terviklikule kokkuleppele, mis põhineks nn kahe riigi lahendusel, kus Iisrael ja Palestiina 
eksisteerivad üheskoos, teineteise kõrval, kindlates ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
piirides;

9. toetab sellega seoses Palestiina soovi saada ÜRO mitteliikmest vaatlejariigiks, ja leiab, et 
see on Palestiina nõuete nähtavamaks, tugevamaks ja tõhusamaks muutmisel oluline 
samm; kutsub ELi üles jääma üksmeelseks ja toetama seda taotlust ning kutsub 
liikmesriike üles ÜRO Peaassambleel selle poolt hääletama;

10. nõuab veel kord kõigi Iisraeli asunduste külmutamist Läänekaldal, et samuti sillutada teed 
pooltevaheliste konstruktiivsete ja sisuliste läbirääkimiste jätkamisele;

11. kinnitab veel kord, et ELi ja Iisraeli suhete tihedamaks muutmine peab olema tugevalt 
seotud rahvusvahelistest inimõigustest ja humanitaarõigusest range kinnipidamisega, 
sealhulgas Gaza sektori blokaadi kohese lõpetamisega, asunduste ehitamise täieliku 
külmutamisega Läänekaldal, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, ning tegelike kohustuste ja 
meetmete võtmisega üldise rahvusvahelise ajutise assotsieerimislepingu täieliku 
rakendamisega;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku 
eriesindajale Lähis-Idas, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse 
presidendile, Palestiina seadusandlikule kogule ja Euroopa – Vahemere piirkonna 
parlamentaarse assamblee organitele.


