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Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea violenței dintre Israel și 
Palestina
(2014/2723(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind procesul de pace din 
Orientul Mijlociu, în special cele din 12 mai 2014,

– având în vedere declarația din 8 iulie 2014 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate privind atacurile cu rachete lansate din Fâșia Gaza și operațiunile de 
retorsiune desfășurate în prezent de forțele de apărare israeliene,

– având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 12 iulie 2014 privind 
Fâșia Gaza,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât trei studenți israelieni răpiți în Cisordania la 12 iunie 2014 au fost uciși și au 
fost găsiți lângă Hebron la 30 iunie 2014; întrucât, în contextul retorsiunii, un băiat 
palestinian a fost răpit și ucis la Ierusalim la 2 iulie 2014,

1. condamnă în termeni categorici uciderea celor trei studenți israelieni și a băiatului 
palestinian; se declară profund îngrijorat cu privire la situația din Fâșia Gaza și din 
Israel și consideră că pierderile de vieți omenești în rândul civililor sunt extrem de 
regretabile; transmite condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor; subliniază că toate 
atacurile trebuie să înceteze imediat, întrucât cauzează suferințe nejustificate în rândul 
civililor nevinovați și solicită detensionarea și încetarea imediată a ostilităților; 

2. solicită încheierea atacurilor cu rachete din Fâșia Gaza asupra Israelului, cărora Hamas 
și alte grupări înarmate din Gaza trebuie să le pună capăt fără întârziere, precum și a 
atacurilor israeliene împotriva Fâșiei Gaza; subliniază necesitatea respectării depline a 
dreptului internațional umanitar de către toate părțile implicate; 

3. își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție care presupune coexistența a două state, pe 
baza frontierelor din 1967 și cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, și 
anume un Stat Israel sigur și un stat al Palestinei independent și viabil, care să 
conviețuiască în pace și securitate;

4. subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și lipsite de violență reprezintă singura 
modalitate de a ajunge la o pace israeliano-palestiniană echitabilă și durabilă; solicită 
din nou crearea condițiilor necesare pentru reluarea tratativelor de pace directe dintre 
cele două părți; 

5. salută inițiativa de pace egipteană și acceptarea acesteia de către Israel și invită mișcarea 
Hamas să accepte, de asemenea, această inițiativă;
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6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, 
Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, 
guvernului israelian și Knessetului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului 
Legislativ Palestinian.


