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Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictul din Fâșia Gaza
(2012/2883(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu, în special cea din 10 
martie 2010 referitoare la aplicarea recomandărilor Goldstone privind Israel/Palestina1,

– având în vedere concluziile referitoare la Gaza ale reuniunii din 19 noiembrie 2012 a 
Consiliului Afaceri Externe,

– având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor 
în timp de război,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,

– având în vedere Rezoluția A/HRC/S-9/1 privind încălcările grave ale drepturilor omului 
din teritoriile palestiniene ocupate, cauzate în special de atacurile militare recente ale 
Israelului împotriva Fâșiei Gaza aflate sub ocupație, adoptată de Consiliul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (UNHRC) la 12 ianuarie 2009 în cadrul celei 
de-a noua sesiuni speciale,

– având în vedere Rezoluția A/HRC/RES/S-12/1 privind situația drepturilor omului din 
teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est, adoptată de UNHRC la 16 
octombrie 2009 în cadrul celei de-a 12-a sesiuni speciale,

– având în vedere Raportul șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, după câteva săptămâni de escaladare la granița dintre Gaza și Israel și atacurile cu 
rachetă din ce în ce mai frecvente dinspre Fâșia Gaza asupra părții de sud a Israelului din 
14 noiembrie 2012, forțele israeliene au demarat o operațiune militară denumită „Stâlp de 
apărare”, constituită din raiduri aeriene, inclusiv uciderea cu țintă precisă a liderilor 
militari palestinieni, bombardamente sprijinite de marina israeliană, care au avut ca țintă 
clădiri guvernamentale din Gaza, aparatul de securitate și birourile media, localizate 
adesea în zone foarte populate;

B. întrucât mai mult de 110 de palestinieni au fost uciși în aceste raiduri aeriene, majoritatea 
civili, inclusiv femei și câțiva copii; întrucât spitalele din Gaza nu sunt în măsură să facă 
față situației de urgență provocate de numărul mare de persoane rănite și de lipsa de 
medicamente și de echipament medical adecvat; întrucât s-a raportat lipsa de electricitate 
și apă în anumite zone din Fâșia Gaza, fapt care înrăutățește o situație deja precară;

C. întrucât rachetele lansate din Fâșia Gaza au cauzat moartea a trei civili israelieni și au rănit 

1 JO C 349 E, 22.12.2010, p. 34.
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mai mult de 60 și au ajuns până la Tel Aviv și Ierusalim; întrucât acest tip de rachete cu 
rază lungă de acțiune a fost furnizat grupării Hamas și Jihadului islamic de către Iran;

D. întrucât această ofensivă este prima operație militară majoră pe care Israelul a lansat-o de 
la atacul împotriva Fâșiei Gaza din 2008-2009 și de la Primăvara arabă din 2011; întrucât 
Primul ministru israelian Netanyahu a anunțat că Israelul este gata să extindă conflictul și 
să trimită trupe terestre în Gaza, dacă eforturile de a garanta o încetarea a focului eșuează, 
autorizând mobilizarea a 75 000 de rezerviști ai armatei; întrucât ofensiva actuală ar putea 
escalada într-un conflict regional mai extins; întrucât trupele israeliene sunt masate de-a 
lungul graniței, dând naștere la temeri privind o ofensivă terestră;

E. întrucât, ca reacție la atacul israelian, Egiptul și-a retras ambasadorul de la Tel Aviv, iar 
Primul ministru egiptean a efectuat o vizită de solidaritate în Gaza;

F. întrucât din 2001 Hamas și alte grupuri armate palestiniene au lansat mai mult de 10 000 
de rachete în partea de sud a Israelului; întrucât Carta ONU, în special articolul 51 al 
acesteia, stipulează în mod explicit dreptul la autoapărare individuală sau colectivă în 
cazul unui atac armat;

G. întrucât, în ciuda apelurilor internaționale, blocada Israelului din Fâșia Gaza a fost aplicată 
din 2007, cu o profundă criză umanitară afectând întreaga populație din zonă și cu 
ameliorări restrânse ale situației din Cisiordania;

H. întrucât încălcările convențiilor de la Geneva permit aplicarea jurisdicției universale 
pentru crimele internaționale grave, cum ar fi crimele de război, crimele împotriva 
umanității, tortura și genocidul;

I. întrucât negocierile dintre cele două părți în vederea unei soluții cuprinzătoare a 
conflictului israelo-palestinian au fost suspendate; întrucât extinderea coloniilor israeliene 
în Cisiordania continuă în mod constant, așa cum o dovedește publicarea recentă a unei 
oferte privind mai mult de 1200 de unități de locuit în coloniile din Ramot și Pisgat Ze’ev;

J. întrucât sfârșitul extinderii coloniilor este considerat de partea palestiniană o condiție 
prealabilă pentru reluarea discuțiilor; întrucât coloniile israeliene din teritoriile ocupate 
sunt ilegale din punctul de vedere al dreptului internațional și pun în pericol în mod 
ireversibil soluția bazată pe două state;

K. întrucât la 29 noiembrie, președintele Mahmoud Abbas va prezenta Organizației 
Națiunilor Unite o cerere prin care Palestina să devină „stat nemembru cu calitatea de 
observator”; întrucât acest statut ar îmbunătăți șansele palestinienilor de a face parte din 
agențiile ONU;

1. condamnă cu fermitate noua explozie de violență din Fâșia Gaza și din împrejurimile 
acesteia și invită ambele părți să înceteze ostilitățile, să stopeze toate operațiile militare și 
să convină imediat asupra unei încetări a focului;

2. își exprimă solidaritatea cu toate victimele și solicită intensificarea eforturilor de furnizare 
a asistenței umanitare tuturor persoanelor afectate de conflict, în special în ceea ce 
privește situația gravă a populației din Fâșia Gaza;
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3. salută eforturile Egiptului de a negocia un armistițiu permanent între cele două părți, 
precum și misiunea Secretarului General al ONU în regiune, și invită VP/ÎR să intensifice 
presiunea diplomatică în scopul sprijinirii acestor acțiuni pentru ca acestea să-și atingă 
scopul;

4. solicită încetarea imediată a blocadei israeliene din Gaza în vederea facilitării accesului la 
asistență umanitară internațională în zonă și a respectării demnității și dreptului la un 
viitor mai bun al populației palestiniene care trăiește în această regiune;

5. avertizează că o altă invazie israeliană în Fâșia Gaza ar putea avea consecințe enorme în 
toată regiunea Orientului Mijlociu, înrăutățind situația deja încordată din regiune;

6. subliniază că respectarea legislației internaționale privind drepturile omului și a dreptului 
umanitar internațional de către toate părțile și în toate circumstanțele rămâne o condiție 
prealabilă esențială pentru asigurarea unei păci echitabile și durabile în Orientul Mijlociu;

7. reamintește că dreptul la autoapărare individuală sau colectivă în cazul unui atac armat 
trebuie să fie proporțional și nu poate sub nicio formă să se bazeze pe actele 
nediscriminate de retorsiune care au ca rezultat în practică pedepsele colective;

8. reamintește poziția sa potrivit căreia nu există o alternativă la un acord cuprinzător 
negociat privind conflictul care să ducă la o soluție bazată pe două state, cu Israelul și un 
stat palestinian trăind unul lângă altul, în cadrul unor granițe sigure, recunoscute 
internațional;

9. sprijină, în acest context, cererea Palestinei de a deveni un observator ONU nemembru și 
consideră că aceasta reprezintă un pas important în a face revendicările palestiniene mai 
vizibile, mai puternice și mai efective; invită UE să se exprime cu o singură voce și să 
sprijine această cerere și îndeamnă statele membre să voteze în favoarea acesteia în cadrul 
Adunării Generale a ONU;

10. solicită încă o dată sistarea completă a tuturor lucrărilor de construcții de noi așezări în 
Cisiordania pentru a pregăti, de asemenea, calea unei reluări constructive și substanțiale a 
negocierilor dintre cele două părți;

11. reafirmă faptul că intensificarea relațiilor dintre UE și Israel trebuie să fie supusă unei 
condiționări riguroase care vizează respectarea strictă a legislației internaționale privind 
drepturile omului și a dreptului umanitar internațional, inclusiv ridicarea urgentă a 
blocadei asupra Fâșiei Gaza, sistarea completă a tuturor lucrărilor de construcții de noi 
așezări în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est, angajamente efective și acțiuni 
având drept scop o soluție globală de pace și aplicarea integrală a Acordului de asociere 
interimar CE-OEP;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al 
ONU, reprezentantului Cvartetului în Orientul Mijlociu, guvernului israelian, Knessetului, 
Președintelui Autorității Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian și organelor 
Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene.


