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Resolucija Evropskega parlamentao stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino
(2014/2723(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o mirovnem procesu na Bližnjem 
vzhodu, zlasti tistih z dne 12. maja 2014,

– ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika podpredsednice Komisije/visoke 
predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 8. julija 2014 o 
raketnih napadih iz Gaze in o potekajočih povračilnih operacijah izraelskih obrambnih 
sil,

– ob upoštevanju izjave varnostnega sveta Združenih narodov z dne 12. julija 2014,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker so tri izraelske študente, ki so jih 12. junija 2014 ugrabili na Zahodnem bregu, ubili 
in jih 30. junija 2014 našli v bližini Hebrona; ker je bil za povračilo v Jeruzalemu 2. 
julija 2014 ugrabljen in ubit palestinski deček;

1. ostro obsoja uboj teh izraelskih študentov in palestinskega dečka; izraža hudo 
zaskrbljenost nad razmerami v Gazi in Izraelu ter meni, da so civilne smrtne žrtve 
vredne globokega obžalovanja; izreka sožalje družinam in prijateljem žrtev; poudarja, 
da se morajo vsi napadi nemudoma končati, saj povzročajo neupravičeno trpljenje med 
nedolžnimi civilisti, in poziva k takojšnji oslabitvi in prenehanju sovražnosti; 

2. poziva k prenehanju raketnih napadov na Izrael iz Gaze, ki jih morajo Hamas in druge 
oborožene skupine v Gazi nemudoma zaustaviti, pa tudi izraelskih napadov na Gazo; 
poudarja, da morajo vse strani v celoti spoštovati mednarodno humanitarno pravo; 

3. ponovno poudarja, da odločno podpira rešitev z dvema državama, ki bi temeljila na 
mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi varna 
država Izrael in neodvisna palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živeli 
druga ob drugi v miru in varnosti;

4. ponovno poudarja, da je mogoče pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci doseči 
le na miren in nenasilen način; ponovno poziva, da je treba ustvariti pogoje za 
obnovitev neposrednih mirovnih pogajanj med stranema; 

5. pozdravlja egiptovsko mirovno pobudo, na katero je Izrael pristal, ter poziva Hamas, naj 
tudi pristane nanjo;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, 
vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na 
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Bližnjem vzhodu, generalnemu sekretarju OZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, 
izraelski vladi in knesetu, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu 
zakonodajnemu svetu.


