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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κλιµάκωση της βίας µεταξύ 
Ισραήλ και Παλαιστίνης 
(2014/2723(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, 

– έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύµβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των 

πολιτών εν καιρώ πολέµου, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 194 (1948), και τις 

αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 

476 (1980), 478 (1980) και 1860 (2009), 

– έχοντας υπόψη τη συµβουλευτική γνωµοδότηση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της 9ης 

Ιουλίου 2004 µε τίτλο «Οι νοµικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα 

Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη», 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ειρηνευτική 

διαδικασία για τη Μέση Ανατολή της 16ης ∆εκεµβρίου 2013, της 14ης Μαΐου 2012, 

της 23ης Μαΐου και της 18ης Ιουλίου 2011 και της 8ης ∆εκεµβρίου 2009, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Ιανουαρίου 

2012, για την Ανατολική Ιερουσαλήµ και του Ιουλίου 2011 µε θέµα «Ζώνη Γ και 

οικοδόµηση του Παλαιστινιακού Κράτους», και την έκθεση των Επικεφαλής της 

Αποστολής της ΕΕ, του Απριλίου 2011, για τις βιαιοπραγίες των εποίκων καθώς και το 

συνοδευτικό σηµείωµα των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Φεβρουαρίου 

2012, για τις βιαιοπραγίες των εποίκων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουλίου 2014 το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική 

επιχείρηση κατά της Γάζας, µε την ονοµασία «Αιχµή Προστασίας» (Protective Edge)· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι σήµερα περισσότεροι από 180 Παλαιστίνιοι, µεταξύ των 

οποίων τουλάχιστον 30 παιδιά, έχουν σκοτωθεί (σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΗΕ το 

77 %των νεκρών ήταν πολίτες) και περισσότεροι από 1.250 έχουν τραυµατιστεί· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι 17.000 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στις 

εγκαταστάσεις της UNRWA αφότου εγκατέλειψαν την Beit Lahia και το χωριό Attara 

µετά την προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους πολίτες για εκκένωση της βόρειας Γάζας 

ενόψει βοµβαρδισµών µεγάλης κλίµακας· λαµβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 

1.300 κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων κατοικιών, νοσοκοµείων και σχολείων, 

χτυπήθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους και βόµβες, τόσο από αέρος όσο και από 

θαλάσσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν χρησιµοποιηθεί µη επανδρωµένα αεροσκάφη 

σε αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις· 
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Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά από συνεδρίαση του συµβουλίου υπουργών του 

Αραβικού Συνδέσµου στο Κάιρο στις 14 Ιουλίου 2014, η Αίγυπτος ζήτησε κατάπαυση 

του πυρός από τις 15 Ιουλίου 2014 στις 6.30 π.µ.· λαµβάνοντας υπόψη ότι 

προηγουµένως ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ είχε παροτρύνει το Ισραήλ να 

εγκαταλείψει τα σχέδια για χερσαία επίθεση· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιστινιακές 

αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής κατά του Ισραήλ στο ∆ιεθνές 

∆ικαστήριο· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η τρίτη παρόµοια στρατιωτική επίθεση στη Γάζα 

µετά την επιχείρηση «Συµπαγές Μολύβι» το 2008-2009 και τον «Πυλώνα Άµυνας» τον 

Νοέµβριο του 2012, που οδήγησαν στον θάνατο 3.000 Παλαιστινίων, στον 

τραυµατισµό εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν και εκτεταµένες υλικές ζηµίες, 

αφήνοντας πίσω µία ανθρωπιστική καταστροφή· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει ενισχύσει τις εντάσεις, ιδίως µετά την απαγωγή 

και τη δολοφονία (στα µέσα Ιουνίου του 2014) τριών νεαρών Ισραηλινών στην 

κατεχόµενη ∆υτική Όχθη κοντά στη Χεβρώνα· λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν αναφέρεται 

πλέον το γεγονός αυτό ως η αιτία της επίθεσης στη Γάζα, αλλά οι ρίψεις πυραύλων στο 

Ισραήλ που έλαβαν χώρα ως απάντηση στη βία των Ισραηλινών στη ∆υτική Όχθη ενώ 

συνεχιζόταν η έρευνα για τους τρεις νέους· λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας Παλαιστίνιος 

έφηβος από την Ανατολική Ιερουσαλήµ απήχθη, βασανίστηκε και κάηκε ζωντανός, 

προφανώς σε αντίποινα· λαµβάνοντας υπόψη ότι την ίδια περίοδο εκατοντάδες 

Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν, ενώ πραγµατοποιήθηκαν και έφοδοι σε εκατοντάδες 

κατοικίες και αρκετές κατοικίες κατεδαφίστηκαν· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Ισραηλινών, 1.000 πύραυλοι 

έχουν εκτοξευθεί από τη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν από 

το Ισραηλινό σύστηµα αντιπυραυλικής προστασίας «Σιδηρούς Θόλος» και προκάλεσαν 

µόνον ελάχιστες υλικές ζηµίες· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά συνέβησαν µετά την ανακοίνωση της 

συµφωνίας µεταξύ των παλαιστινιακών οργανώσεων για σχηµατισµό κυβέρνησης 

ενότητας και υπέρβαση της διαίρεσης που υπάρχει από το 2007· λαµβάνοντας υπόψη 

ότι αυτή ήταν µία από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στις ειρηνευτικές συνοµιλίες υπό 

την αιγίδα των Ηνωµένων Πολιτειών το προηγούµενο έτος· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

εν λόγω ανακοίνωση αντιµετωπίστηκε µε σφοδρή κριτική από τον Ισραηλινό 

Πρωθυπουργό, ο οποίος καταδίκασε τη συµφωνία· λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ 

δεν σεβάστηκε την προηγούµενη συµφωνία εκεχειρίας· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο πιο πρόσφατος γύρος ειρηνευτικών συνοµιλιών, ο οποίος 

ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, δεν είχε επιτυχία· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 

ΕΕ, στις 16 ∆εκεµβρίου 2013, αναφέρθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής: «Η ΕΕ 

προειδοποιεί κατά ενεργειών που υπονοµεύουν τις διαπραγµατεύσεις. στο πλαίσιο 

αυτό, εκφράζει τη λύπη της για το συνεχιζόµενο εποικισµό εκ µέρους του Ισραήλ, που 

είναι παράνοµος σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και συνιστά εµπόδιο για την ειρήνη. Το 

Συµβούλιο εκφράζει, επίσης, την έντονη ανησυχία του σχετικά µε την υποκίνηση, τα 

περιστατικά βίας στα κατεχόµενα εδάφη, τις κατεδαφίσεις κατοικιών και την 
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επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Η ΕΕ εκφράζει σοβαρή ανησυχία 

όσον αφορά ενέργειες που υπονοµεύουν την τρέχουσα κατάσταση των Αγίων Τόπων, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ιερουσαλήµ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να 

παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις ευρύτερες συνέπειές της και θα ενεργεί 

αναλόγως»·  

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουλίου 2013 η ΕΕ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες 

γραµµές σχετικά µε την επιλεξιµότητα των ισραηλινών οντοτήτων και των 

δραστηριοτήτων τους στο έδαφος που καταλαµβάνεται από το Ισραήλ από τον Ιούνιο 

του 1967 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα έπαθλα και τα χρηµατοδοτικά µέσα που θα 

χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ από το 2014 και έπειτα»(2013/C 205/05)· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αγνοεί τη συµβουλευτική 

γνωµοδότηση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 µε τίτλο «Οι νοµικές 

συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη», 

1. καταδικάζει απερίφραστα την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα και ζητεί 

τον άµεσο τερµατισµό της·  

2. ζητεί να σταµατήσει η ρίψη πυραύλων στο Ισραήλ· 

3. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές των εκατοντάδων θυµάτων στην 

Παλαιστίνη, καθώς και στις οικογένειες των τριών νεαρών Ισραηλινών· 

4. στηρίζει τις προσπάθειες για επίτευξη συµφωνίας για άµεση, διαρκή και αυστηρά 

τηρούµενη εκεχειρία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται από έναν µηχανισµό που θα 

συγκροτηθεί από τη διεθνή κοινότητα, και θα συµπεριλαµβάνει µια ειρηνευτική 

αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και το τέλος της πολιορκίας· θεωρεί ότι έτσι θα 

δοθεί τέλος στους θανάτους και τα δεινά των Παλαιστινίων που είναι εγκλωβισµένοι 

στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007· ζητεί να λυθεί άµεσα η πολιορκία της Γάζας και να 

δοθεί άµεση πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως για την κάλυψη των ιατρικών 

αναγκών που επείγουν· 

5. καταδικάζει την πολιτική της συλλογικής τιµωρίας που ακολουθεί το Ισραήλ έναντι των 

Παλαιστινίων και ζητεί να δοθεί τέλος στην ατιµωρησία του Ισραήλ όσον αφορά τις 

συνεχιζόµενες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, του 

Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα· 

6. εκφράζει εκ νέου τη στήριξή του για την αναγνώριση ενός βιώσιµου, ανεξάρτητου και 

εδαφικά συνεχούς παλαιστινιακού κράτους, µε πρωτεύουσα την Ανατολική 

Ιερουσαλήµ, στα σύνορα του 1967, που θα συνυπάρχει ειρηνικά µε το Ισραήλ· 

7. ζητεί από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών µελών της ΕΕ να εφαρµόσουν τις 

κατευθυντήριες γραµµές της 19ης Ιουλίου 2013· ζητεί την απαγόρευση των εισαγωγών 

στην ΕΕ όλων των ισραηλινών προϊόντων που παράγονται στους παράνοµους 

ισραηλινούς οικισµούς στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη·  

8. εκτιµά ότι έχει έρθει η ώρα να εφαρµόσει η ΕΕ το άρθρο 2 της συµφωνίας σύνδεσης 
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ΕΕ-Ισραήλ και να παγώσει τη συµφωνία εφόσον το Ισραήλ εξακολουθεί να παραβιάζει 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα· 

9. υποστηρίζει ένθερµα της προσπάθειες της Παλαιστίνης για ενότητα· 

10. στηρίζει περαιτέρω και τα πολιτικά κόµµατα, τα κινήµατα και τους πολίτες του Ισραήλ 

που αντιδρούν στις ισραηλινές επιθέσεις και ζητούν µια ειρηνική λύση· ανησυχεί 

ιδιαίτερα για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου στο 

Ισραήλ· επισηµαίνει ότι το βράδυ της 12ης Ιουλίου 2014 πραγµατοποιήθηκε στο Τελ-

Αβίβ επίθεση σε πορεία ειρήνης κατά της τρέχουσας στρατιωτικής επιχείρησης, που 

είχε ως αποτέλεσµα να τραυµατιστεί και να νοσηλευτεί ένας άνθρωπος, χωρίς 

παρεµβάσεις ή συλλήψεις από την ισραηλινή αστυνοµία· 

11. στηρίζει το αίτηµα του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχµούντ Αµπάς να τεθεί η 

Παλαιστίνη υπό διεθνή προστασία· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών, στον Γενικό 

Γραµµατέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό 

Νοµοθετικό Συµβούλιο, στην κυβέρνηση του Ισραήλ και στην Κνεσέτ. 


