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Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието между 
Израел и Палестина
(2014/2723(RSP))

Европейският парламент,

А. като има предвид, че агресията на Хамас и постоянният терор срещу Израел и 
неговите граждани поставиха Израел в положение, в което трябва да се отбранява 
и да защитава своите граждани от тази агресия;

Б. като има предвид, че Хамас е определен като терористична организация от ЕС и 
Израел;

В. като има предвид, че Израел прие инициативата на Египет за прекратяване на 
въоръжените действия на 15 юли 2014 г., а Хамас я отхвърли, като посочи, че ще 
засили борбата си срещу Израел, и представи неизпълними искания;

Г. като има предвид, че между 12 юни и 7 юли 2014 г. Хамас и други терористични 
организации в ивицата Газа изстреляха безразборно 300 ракети към Израел, с 
намерението да причинят тежки вреди на цивилното население;

Д. като има предвид, че вследствие на своите големи инвестиции в бойни оръжия 
понастоящем Хамас разполага с около 12 000 ракети, насочени към израелски 
градове;

Е. като има предвид, че според данните 174 палестинци са били убити и още около 
1 230 палестинци са били ранени, в т.ч. бойци терористи от Хамас и други 
терористични организации в Газа;

Ж. като има предвид, че е известно, че Хамас използва цивилни палестински 
граждани като жив щит и е поискал цивилните палестински граждани да се 
завърнат по домовете си въпреки уведомлението от Израел, че тези райони ще 
бъдат атакувани; 

З. като има предвид, че 240 израелци са били ранени;

И. като има предвид, че понастоящем израелското правителство позволява по-
големи от обичайното доставки на храна по време на операцията „Защитен вал“ и 
че на 10 юли 2014 г. е позволило на около 200 камиона, които превозват храни и 
основни стоки, да навлязат в Газа;

Й. като има предвид, че на 10 юли 2014 г. генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун 
заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че съществува реален риск от тотална 
ескалация в Израел и Газа;

1. призовава за незабавно възобновяване на примирието от ноември 2012 г.; строго 
осъжда ракетните нападения срещу Израел от ивицата Газа, които Хамас и други 
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терористични групировки в Газа трябва незабавно да прекратят;

2. подчертава огромната необходимост от демилитаризация на Газа и прекратяване 
на въоръжаването на Хамас от собствено производство;

3. подчертава, че Израел има правото да защитава своето население от подобни 
нападения и е проявил голяма сдържаност в своята военна операция в Газа за 
унищожаване на разположените там стартови площадки и ракети със среден и 
дълъг обсег на действие, които се използват за умишлено и безразборно атакуване 
на израелското цивилно население; подчертава, че е необходимо всички страни да 
спазват безусловно международното хуманитарно право и че не може да има 
оправдание за целенасочената стрелба по мирни граждани, което представлява 
военно престъпление съгласно международното право;

4. признава усилията на САЩ, Египет и Катар за постигане на споразумение за 
прекратяване на въоръжените действия и настоятелно призовава Палестинската 
власт да поднови диалога си с Израел; приветства всяко бъдещо възстановяване 
на Палестинската власт като контролиращ орган в Газа;

5. подчертава, че както израелските, така и палестинските граждани имат правото да 
живеят в мир и сигурност;

6. отбелязва със загриженост, че поради контрола на ивицата Газа от Хамас близо 
17 000 жители на Газа понастоящем търсят подслон от ООН, а хиляди не 
разполагат с неща от първа необходимост, включително вода, канализация, 
електричество и храна; отбелязва също така, че доставките на гориво и лекарства 
намаляват;

7. потвърждава отново своята непрекъсната подкрепа за решението, основано върху 
съществуването на две държави, което ще бъде договорено от израелците и 
палестинците за една сигурна държава Израел и една независима, демократична и 
жизнеспособна държава Палестина, които да съществуват съвместно в условия на 
мир и сигурност;

8. приветства международните дипломатически усилия за прекратяване на 
насилието между двете страни, и особено усилията на държавния секретар на 
САЩ и генералния секретар на ООН; приветства по-активната политическа роля 
на държавите – членки на ЕС, в усилията за постигане на справедлив и траен мир 
между израелци и палестинци; подкрепя върховния представител в нейните 
усилия за възстановяване на мира и сигурността;

9. настоятелно призовава ЕС и неговите държавите членки да стимулират 
тристранните търговски отношения с Израел и Палестинската власт;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на 
ЕС за близкоизточния мирен процес, председателя на Общото събрание на ООН, 
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правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, 
специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на 
Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.


