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

Evropski parlament,

A. ker Hamas nenehno izvaja nasilje in teroristične dejavnosti proti Izraelu in njegovim 
državljanom, zaradi česar so se ti prisiljeni braniti;

B. ker je Hamas za EU in Izrael teroristična organizacija;

C. ker je Izrael sprejel egiptovsko pobudo za prekinitev ognja z dne 15. julija 2014, Hamas 
pa jo je zavrnil z izjavo, da bo okrepil boj proti Izraelu, in ob tem postavil neuresničljive 
zahteve;

D. ker so Hamas in druge teroristične organizacije v Gazi med 12. junijem in 7. julijem 
2014 izstrelile 300 raket proti naključnim tarčam v Izraelu z namenom povzročiti 
civilne žrtve;

E. ker Hamas veliko vlaga v napadalno orožje in ima trenutno proti izraelskim mestom 
usmerjenih okoli 12 000 raket;

F. ker je bilo sodeč po podatkih ubitih 174 Palestincev, vključno s teroristi, ki pripadajo 
Hamasu in drugim terorističnim organizacijam v Gazi, po ocenah pa naj bi bilo ranjenih 
še 1 230 Palestincev;

G. ker je znano, da Hamas uporablja palestinske civiliste kot živi ščit in od njih zahteva, 
naj se vrnejo na svoje domove na območjih, za katera je Izrael napovedal, da bodo 
napadena; 

H. ker je bilo ranjenih 240 Izraelcev;

I. ker izraelska vlada trenutno dovoli dobavo večjih količin hrane od običajnih med 
operacijo Zaščitni rob – 10. julija 2014 je v Gazo smelo vstopiti okoli 200 tovornjakov s 
hrano in osnovnimi potrebščinami;

J. ker je generalni sekretar OZN Ban Ki Mun 10. julija 2014 varnostnemu svetu OZN 
dejal, da obstaja resno tveganje za vsesplošno poslabšanje razmer v Izraelu in Gazi;

1. poziva k takojšnji obnovitvi prekinitve ognja iz novembra 2012; ostro obsoja raketne 
napade Izraela iz Gaze, s katerimi morajo Hamas in druge teroristične skupine takoj 
prenehati;

2. poudarja velikansko potrebo po demilitarizaciji Gaze in ustavitvi oboroževanja Hamasa 
s samoproizvodnjo;

3. poudarja, da ima Izrael pravico do zaščite svojih prebivalcev pred tovrstnimi napadi in 
je zelo zadržan v svojih vojaških operacijah v Gazi, s katerimi želi uničiti tamkajšnja 
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raketna izstrelišča ter rakete srednjega in dolgega dosega, ki se uporabljajo za napade na 
naključne izraelske civilne tarče; poudarja, da morajo vse strani v celoti spoštovati 
mednarodno humanitarno pravo ter da ni opravičila za namerno obstreljevanje 
nedolžnih civilistov, kar je po mednarodnem pravu vojni zločin;

4. priznava prizadevanja ZDA, Egipta in Katarja za dosego prekinitve ognja ter poziva 
Palestinsko oblast, naj znova začne dialog z Izraelom; pozdravlja morebitno prihodnjo 
obnovitev vloge Palestinske oblasti kot upravne oblasti v Gazi;

5. poudarja, da imajo tako izraelski državljani kot palestinski državljani pravico do 
mirnega in varnega življenja;

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Hamas obvladuje Gazo in da zaradi tega 17 000 njenih 
prebivalcev prosi za zaščito pod okriljem OZN ter da so tisoči brez osnovnih potrebščin 
in infrastrukture, vključno z vodo, sanitarijami, električno energijo in hrano; ugotavlja, 
da zmanjkuje tudi goriva in zdravil;

7. ponovno izraža podporo rešitvi z dvema državama, ki jo morajo na pogajanjih doseči 
Izraelci in Palestinci, da bi Izrael in neodvisna, demokratična in obstojna Palestinska 
država mirno in varno sobivala;

8. pozdravlja mednarodna diplomatska prizadevanja za umiritev nasilja med obema 
stranema, zlasti prizadevanja ameriškega zunanjega ministra in generalnega sekretarja 
OZN; pozdravlja dejavnejšo politično vlogo držav članic EU v prizadevanjih za 
vzpostavitev pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci; podpira 
prizadevanja visoke predstavnice za ponovno vzpostavitev miru in varnosti;

9. poziva EU in njene države članice, naj spodbujajo tristranske trgovinske odnose z 
Izraelom in Palestinsko oblastjo;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni 
proces na Bližnjem vzhodu, predsedniku generalne skupščine OZN, vladam in 
parlamentom članic Varnostnega sveta OZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, 
knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu 
zakonodajnemu svetu.


