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Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou
(2014/2723(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte, 
najmä na uznesenie z 22. novembra 2012 o situácii v Gaze1 a na uznesenie zo 14. marca 
2013 o prípade Arafáta Džarádáta a situácii palestínskych väzňov v izraelských 
väzniciach2,

– so zreteľom na služobnú cestu svojej ad hoc delegácie v súvislosti so zadržiavaním 
palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb z marca 2014,

– so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o Blízkom Východe 
zo 16. decembra 2013,

– so zreteľom na vyhlásenia hovorcov podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o situácii v Izraeli 
a Palestíne vrátane vyhlásení z 5. a 17. júna a 2. a 8. júla 2014,

– so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho 
práva,

– so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej Rady OSN z 12. júla 2014 
a na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna z 13. júla 2014, 

– so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1948 a na ich dodatočné protokoly,

– so zreteľom na dohovory OSN o ľudských právach, ktorých zmluvnými stranami sú 
Izrael a Palestína,

– so zreteľom na najnovšie správy o okupovanom palestínskom území, ktoré prijala Rada 
OSN pre ľudské práva;

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 8. júla 2014 izraelská armáda začala vojenskú operáciu v pásme Gazy, ktorá 
pozostávala z masívnych leteckých útokov vedených zo zeme a z mora a zahŕňala 
cielené zabíjanie členov Hamasu a iných islamských ozbrojencov a bombardovanie 
početných miest v celej Gaze, prevažne v husto obývaných oblastiach; keďže Izrael 
zhromaždil tisícky jednotiek na hranici; keďže predseda vlády Netanjahu nevylúčil 
možnosť úplnej pozemnej operácie; keďže izraelské pozemné jednotky prenikli 
do Gazy 13. júla 2014;

1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0454.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0102.
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B. keďže táto vojenská ofenzíva nasleduje po dramatickom zhoršení izraelsko-
palestínskeho konfliktu, po zlyhaní tzv. Kerryho mierovej iniciatívy v apríli 2014, 
po únose a zabití troch izraelských mladistvých v Predjordánsku 12. júna, po následnej 
rozsiahlej operácii v Predjordánsku a vo Východnom Jeruzaleme a po odvetnej vražde 
palestínskeho mladistvého vo Východnom Jeruzaleme 2. júla; 

C. keďže podľa palestínskych úradov bolo v prebiehajúcej izraelskej ofenzíve zabitých 
viac ako 175 Palestínčanov; keďže podľa odhadov OSN viac ako 80 % mŕtvych 
predstavovali civilisti, z čoho 20 % tvorili deti; keďže aspoň 1 200 Palestínčanov bolo 
zranených, z čoho 2/3 tvorili ženy a deti; keďže počet obetí na životoch je výrazne vyšší 
ako počet obetí, ktorý po prvom týždni ofenzívy „Pilier obrany“ oznámili izraelské 
jednotky v roku 2012; keďže nemocnice v Gaze nie sú schopné túto mimoriadnu 
situáciu zvládnuť kvôli vysokému počtu zranených ľudí a uvádzajú, že majú zúfalý 
nedostatok liekov a zdravotníckeho vybavenia; 

D. keďže izraelské letecké útoky zasiahli početné civilné objekty vrátane centrálnej mešity 
v Gaze a Islamského domu pre zdravotne postihnuté osoby; keďže podľa správ bolo 940 
domov poškodených alebo zničených; keďže 17 000 Palestínčanov v severnej Gaze 
hľadalo útočisko v zariadeniach OSN po tom, ako Izrael vydal varovania o blížiacich sa 
leteckých útokoch; keďže 400 000 ľudí ostalo v súčasnosti bez elektrickej energie 
v dôsledku vojenských útokov a obyvateľstvo sužuje aj nedostatok vody a keďže toto 
ešte viac zhoršuje situáciu extrémnej neistoty, ktorú spôsobila zdĺhavá izraelsko-
egyptská blokáda územia;

E. keďže izraelské úrady oznámili, že z pásma Gazy bolo vystrelených približne 1 000 
rakiet; keďže 13. júla 2014 boli rakety vystrelené aj zo Sýrie a z Libanonu keďže podľa 
správ mohli tieto rakety zasiahnuť dokonca aj Haifu, Tel Aviv a Jeruzalem; keďže 
izraelský protiraketový štít „železná kupola“ údajne zachytil veľký počet takýchto 
rakiet; keďže podľa správ boli od začiatku ofenzívy zranení štyria Izraelčania, alebo 
nikto nebol zabitý; keďže izraelské orgány obvinili Hamas, že z pásma Gazy 
bez rozlišovania vystreľuje rakety na izraelských občanov, zatiaľ čo sa skrýva za vlastné 
obyvateľstvo a používa civilistov ako ľudské štíty; 

F. keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-Mun vyjadril znepokojenie nad počtom obetí 
na životoch v Gaze a varoval, že izraelská pozemná ofenzíva by „nepochybne zvýšila 
počet mŕtvych a zhoršila utrpenie civilistov v pásme Gazy“; keďže Bezpečnostná rada 
OSN vyzvala na vyhlásenie prímeria a obnovenie mierových rozhovorov; keďže 
Bezpečnostná rada doposiaľ neodsúhlasila rezolúciu o súčasnej kríze;

G. keďže palestínsky prezident Mahmúd Abbás požiadal OSN, aby Palestínu umiestnila 
pod „medzinárodnú ochranu“ pre zhoršujúcu sa situáciu v Gaze;

H. keďže po mimoriadnom zasadnutí Arabskej ligy konanom 14. júla v Káhire egyptský 
prezident navrhol, aby sa vyhlásilo prímerie medzi Izraelom a palestínskymi skupinami 
v pásme Gazy; keďže odpoveď jednotlivých strán na túto iniciatívu zatiaľ nie je známa; 
keďže americký minister zahraničných vecí Kerry pricestuje v utorok 15. júla do Káhiry 
(treba aktualizovať); 

I. keďže v Charte OSN, najmä v jej článku 51, je výslovne stanovené právo 
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na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu v prípade ozbrojeného útoku; keďže 
svojvoľné vystreľovanie rakiet predstavuje porušenie humanitárneho práva; 

J. keďže Izrael obvinil Hamas zo zodpovednosti za únos a zabitie troch izraelských 
mladistvých blízko osád severne od Hebronu 12. júna, avšak ešte nepredložil dôkazy 
o tomto prepojení; keďže Hamas odmietol zodpovednosť za tento zločin; keďže podľa 
správ sa traja izraelskí Židia 14. júla 2014 priznali, že zavraždili palestínskeho 
mladistvého Muhammada Abú Khdaira vo Východnom Jeruzaleme ako odplatu 
za zabitie troch izraelských mladistvých; 

K. keďže izraelské bezpečnostné zložky sa zapojili do tvrdej operácie v Predjordánsku ako 
reakcie na únosy vrátane nezákonného použitia sily, svojvoľného zatknutia viac ako 
700 Palestínčanov, z čoho 450 je v súčasnosti naďalej zadržiavaných a aspoň 150 je 
vo vyšetrovacej väzby, ako aj represívneho búrania domov; keďže organizácie 
občianskej spoločnosti odsúdili túto kampaň namierenú proti Hamasu ako prejav 
kolektívneho trestu; keďže počas operácií vyhľadávania izraelské bezpečnostné zložky 
zabili šiestich Palestínčanov vrátane viacerých mladistvých po stretoch v utečeneckých 
táboroch; keďže v kanceláriách mediálnych spoločností Transmedia a Palmedia boli 
urobené razie a ich vybavenie bolo zhabané 18. a 22. júna 2014 v súvislosti s ich úlohou 
pri podpore údajného podnecovania k násiliu; keďže podľa odhadov organizácie Human 
Rights Watch od 12. júna 2014 vykonala izraelská armáda 1600 razií a akcií 
vyhľadávania v palestínskych domoch, podnikoch a iných objektoch; 

L. keďže napriek medzinárodným výzvam izraelská blokáda pásma Gazy trvá 
od roku 2007 a spôsobuje hlbokú humanitárnu krízu, ktorá postihuje 1,7 mil. 
obyvateľov pásma;

M. keďže rokovania medzi oboma stranami zamerané na komplexné vyriešenie izraelsko-
palestínskeho konfliktu boli prerušené na neurčito v dôsledku toho, že izraelská vláda 
odvolala anulovala svoj záväzok prepustiť na slobodu poslednú skupinu palestínskych 
väzňov v apríli 2014; keďže rozširovanie palestínskych osád v Predjordánsku 
pokračuje, k čomu sa kriticky vyjadrila PK/VP vo svojom vyhlásení z 5. júna 2014; 
keďže podľa medzinárodného práva sú izraelské osady na okupovaných územiach 
nezákonné a oslabujú mierové snahy a vykonateľnosť riešenia, ktoré spočíva 
v existencii dvoch štátov;

N. keďže v hodnotení spolupráce EÚ s okupovaným palestínskym územím a podpory 
pre palestínske obyvateľstvo, ktoré bolo vykonané v máji 2014 v mene Komisie, sa 
dospelo k záverom, že súčasný model spolupráce dosiahol svoje hranice pri absencii 
súbežného politického úsilia na strane EÚ riešiť prekážky, ktoré predstavuje izraelská 
okupácia, politika osídľovania a politické rozdelenie Predjordánska a Gazy;

1. rozhodne odsudzuje nové kolo násilia v pásme Gazy a okolo neho a kritizuje ohavné 
útoky páchané na civilnom obyvateľstve; požaduje skoncovanie s vojenskými 
operáciami a naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa bezodkladne dohodli na zastavení 
paľby;

2. je hlboko šokovaný dramatickými stratami palestínskych životov vrátane mnohých detí 
a skazou spôsobenou na civilnej infraštruktúre, ktorá je výsledkom izraelských 
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vojenských úderov; vyjadruje solidaritu s obeťami a požaduje intenzívne úsilie 
zamerané na zabezpečenie humanitárnej pomoci obyvateľstvu obliehanej Gazy 
zasiahnutého konfliktom;

3. upozorňuje, že ďalšia izraelská invázia do pásma Gazy by mohla mať obrovské 
následky pre celý Blízky východ, čo by ešte zhoršilo už aj tak dramatickú situáciu 
v regióne;

4. víta všetko úsilie o dojednanie trvalého prímeria medzi stranami a vyzýva PK/VP 
a členské štáty, aby vystupňovali diplomatický tlak na podporu týchto krokov;

5. domnieva sa, že samotná výzva na dodržiavanie zastavenia paľby dohodnutého po 
izraelskej ofenzíve proti Gaze v roku 2012 zďaleka nenapĺňa očakávania zmysluplnej a 
dlhodobej odozvy; požaduje bezodkladné zastavenie blokády Gazy, najmä preto, aby sa 
umožnilo neobmedzené poskytovanie a rozdeľovanie humanitárnej pomoci v celej 
Gaze; v tejto súvislosti vyjadruje obavy z nedostatočného financovania zo strany EÚ 
plánovaného pre UNRWA na rok 2015 a požaduje, aby táto podpora bola úmerná 
kritickým potrebám priamo na mieste; 

6. zdôrazňuje, že dodržiavanie medzinárodných ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva všetkými stranami a za každých okolností je nevyhnutnou 
podmienkou dosiahnutia spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe; 
zdôrazňuje zodpovednosť Izraela, ako okupujúcej mocnosti, za plnenie medzinárodného 
humanitárneho práva a dodržiavanie ľudských práv a za maximálnu zdržanlivosť; 

7. pripomína, že právo na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu v ozbrojenom útoku 
musí byť primerané a v žiadnom prípade sa nesmie opierať o bezmedzné odvetné 
opatrenia, ktoré v skutočnosti vedú ku kolektívnym trestom; domnieva sa, že 
pokračovanie streľby do civilných oblastí po prípadnom jednostrannom zastavení paľby 
nemožno akceptovať;

8. kritizuje ohavné vraždy štyroch adolescentov v Hebrone a Jeruzaleme, ktoré sa stretli so 
všeobecným odsúdením; zdôrazňuje, že odpoveďou na tieto strašné zločiny nemôže byť 
ďalšie zastrašovanie, podnecovanie k nenávisti či kolektívny trest;

9. naliehavo vyzýva všetky zainteresované strany, aby naozaj obnovili mierové rokovania; 
opakuje svoj názor, že neexistuje žiadna alternatíva ku všeobecnému kompromisnému 
urovnaniu konfliktu, ktoré by viedlo k riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, kde by 
Izrael a palestínsky štát existovali bok po boku v rámci bezpečných a medzinárodne 
uznaných hraníc vychádzajúcich z rámca z roku 1967; v tejto súvislosti opätovne 
požaduje zastavenie výstavby všetkých izraelských osídlení v Predjordánsku, aby sa 
okrem iného pripravila cesta na obnovenie konštruktívnych a vecných rokovaní medzi 
oboma stranami;

10. v tejto súvislosti pripomína, že vymenovanie Tonyho Blaira za osobitného vyslanca 
kvarteta pre Blízky východ (Spojených štátov amerických, Organizácie spojených 
národov, Európskej únie a Ruska) bolo nešťastným symbolom zmareným konfliktom 
záujmov a že jeho mandát by sa mal skončiť; požaduje dôkladné preskúmanie úlohy 
a významu kvarteta; trvá na dôležitosti OSN, ktorá má účinnú úlohu v rámci podpory 
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obnovenia mierových rokovaní;

11. víta povzbudzujúce kroky smerom k vnútropalestínskemu zmiereniu a vytvoreniu 
technokratickej vlády, ktoré sa dosiahli ešte pred izraelskou vojenskou ofenzívou; 
vyzýva všetky palestínske silu, aby obnovili úsilie vedúce k zmiereniu; kritizuje úsilie 
o oslabenie tohto možno historického procesu a vyzýva izraelské orgány, aby prepustili 
všetky osoby zadržiavané od 12. júna v rámci odvety za únos a zabitie troch izraelských 
mladistvých, alebo aby ich obvinili zo spáchania uznaného trestného činu; 

12. požaduje zavedenie všeobecného zbrojného embarga OSN pre všetky strany v regióne, 
aby sa tak zabránilo ďalšiemu porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva a 
ľudských práv; 

13. podporuje požiadavku organizácie Amnesty International, aby sa na základe poverenia 
OSN začalo medzinárodné vyšetrovanie prípadov porušenia spáchaných oboma 
stranami; 

14. vyzýva EÚ, aby naplnila svoje záväzky ako vplyvný aktér a vyvinula jednoznačnú a 
komplexnú mierovú iniciatívu v prospech regiónu všetkými pákami, najmä zákonnými, 
hospodárskymi a diplomatickými, na podporu účinného dodržiavania medzinárodného 
humanitárneho práva a práva v oblasti dodržiavania ľudských práv; 

15. opätovne potvrdzuje, že jasnou podmienkou zlepšenia vzťahov medzi EÚ a Izraelom 
musí byť prísne dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva 
vrátane okamžitého skončenia blokády v pásme Gazy, úplné zastavenie výstavby 
osídlení v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema, ako aj reálnych záväzkov a 
opatrení, ktorých cieľom je celkové mierové urovnanie;

16. vyjadruje znepokojenie nad tým, že rozvojové projekty v Gaze, ktoré financujú EÚ a 
členské štáty, boli zrejme zničené alebo poškodené izraelskou ofenzívou a žiada PK/VP, 
aby poskytla informácie o odhadoch škôd vypracovaných útvarmi Komisie a, v prípade 
ich potvrdenia, o plánoch postupu v prípadoch opakovaného ničenia projektov 
financovaných EÚ Izraelom;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi 
Kvarteta pre Blízky východ, izraelskej vláde, Knesetu, predsedovi Palestínskej 
samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a orgánom Európsko-stredozemného 
parlamentného zhromaždenia.


