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B8-0076/2014 

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

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, 

– ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 
1949, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 194 (1948) in 
resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 
(1980), 478 (1980) in 1860 (2009), 

– ob upoštevanju svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča o pravnih posledicah 
izgradnje zidu na okupiranih palestinskih ozemljih z dne 9. julija 2004, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 
16. decembra 2013, 14. maja 2012, 18. julija 2011, 23. maja 2011 in 8. decembra 2009, 

– ob upoštevanju poročil vodij misije EU o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012, o 
območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011 ter o nasilju naseljencev iz 
aprila 2011 in spremnega obvestila vodij misije EU o nasilju naseljencev iz februarja 
2012, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je Izrael 7. julija 2014 začel vojaški napad na Gazo po imenu Zaščitni rob; ker je 
bilo doslej ubitih več kot 180 Palestincev, med njimi vsaj 30 otrok (po ocenah OZN je 
bilo med ubitimi 77 % civilistov), več kot 1 250 pa je bilo ranjenih; ker je 17 000 ljudi 
zbežalo iz naselij Bejt Lahia in Atara ter poiskalo zatočišče pri Agenciji Združenih 
narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA), potem ko je Izrael 
civiliste opozoril, naj zapustijo severno Gazo, ker se pripravlja bombni napad v velikem 
obsegu; ker so rakete in bombe, ki jih je Izrael izstrelil iz zraka in z morja, zadele več 
kot 1 300 stavb, vključno s hišami, bolnicami in šolami; ker so bila v teh vojaških 
operacijah uporabljena brezpilotna letala; 

B. ker je Egipt na ministrskem srečanju Arabske lige v Kairu 14. julija 2014 pozval, naj se 
15. julija 2014 ob 6:30 začne veljati prekinitev ognja; ker je generalni sekretar OZN 
Izrael pred tem pozval, naj opusti načrte za kopensko ofenzivo; ker so palestinske 
oblasti pred Meddržavnim sodiščem vložile tožbo proti Izraelu; 

C. ker je to že tretji podoben vojaški napad na Gazo po operaciji Liti svinec v letih 2008 in 
2009 ter operaciji Steber obrambe novembra 2012, v katerih je umrlo okoli 3 000 
Palestincev, stotine je bilo ranjenih, za sabo pa sta pustili veliko uničenje in 
humanitarno katastrofo; 
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D. ker Izrael stopnjuje napetost, zlasti po ugrabitvi in uboju treh izraelskih najstnikov na 
okupiranem Zahodnem bregu blizu Hebrona sredi junija 2014; ker se kot vzrok za 
napad na Gazo ne navaja več ta dogodek, temveč raketni napadi na Izrael, ki so bili 
odgovor na izraelsko nasilje na Zahodnem bregu med iskanjem treh pogrešanih 
najstnikov; ker je bil nato ugrabljen, mučen in živ zažgan palestinski najstnik iz 
vzhodnega Jeruzalema, pri čemer kaže, da je šlo za maščevanje; ker je bilo v istem 
obdobju pridržanih stotine Palestincev in preiskanih stotine hiš, številne hiše pa so bile 
porušene; 

E. ker je bilo po izraelskih ocenah iz Gaze izstreljenih 1000 raket, ki jih je večinoma 
prestregel izraelski protiraketni sistem Železna kupola (Iron Dome), tako da so 
povzročile le manjšo gmotno škodo; 

F. ker so ti dogodki sledili napovedim, da bosta največji palestinski stranki sklenili 
sporazum o oblikovanju vlade narodne enotnosti, s čimer bi presegli razdeljenost, ki 
traja od leta 2007; ker je to bil eden od pogojev, določenih v mirovnih pogajanjih pod 
vodstvom ZDA v preteklem letu; ker se je izraelski premier na napovedani sporazum 
odzval z ostrimi izjavami in ga obsodil; ker Izrael ni spoštoval prejšnjih sporazumov o 
prekinitvi ognja; 

G. ker zadnji krog mirovnih pogajanj, ki se je začel pred enim letom, ni bil uspešen; 

H. ker je bila na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve 16. decembra 2013 med drugim 
dana naslednja izjava: „EU svari pred dejavnostmi, ki spodkopavajo pogajanja. Zato 
obžaluje nenehno širjenje izraelskih naselij, ki je po mednarodnem pravu nezakonito ter 
predstavlja oviro na poti k miru. Svet prav tako izraža resno zaskrbljenost zaradi 
hujskanja, nasilja na okupiranem ozemlju, uničevanja hiš ter vedno slabših 
humanitarnih razmer v Gazi. EU je resno zaskrbljena tudi zaradi dejavnosti, ki ogrožajo 
status quo na svetih krajih, tudi v Jeruzalemu. Še naprej bo pozorno spremljala razmere 
in njihove širše posledice ter ustrezno ukrepala.“;  

I. ker je EU 19. julija 2013 izdala smernice o upravičenosti izraelskih subjektov in 
njihovih dejavnosti na ozemljih, ki jih Izrael okupira od junija 1967, do nepovratnih 
sredstev, nagrad in finančnih instrumentov iz sredstev EU od leta 2014 (2013/C 
205/05); 

J. ker Izrael še vedno ne upošteva svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča o pravnih 
posledicah izgradnje zidu na okupiranih palestinskih ozemljih z dne 9. julija 2004; 

1. ostro obsoja izraelski vojaški napad na Gazo in zahteva njegovo takojšnjo ustavitev;  

2. poziva k ustavitvi izstreljevanja raket proti Izraelu; 

3. izreka sožalje družinam stotin palestinskih žrtev in družinam treh izraelskih najstnikov; 

4. podpira prizadevanja za sklenitev sporazuma o takojšnjem, trajnem in v celoti 
spoštovanem premirju, ki bi ga bilo treba zagotoviti z mehanizmom, ki bi ga vzpostavila 
mednarodna skupnost, vključno z mirovno misijo pod okriljem OZN in končanjem 
obleganja; meni, da bi morali ti ukrepi končati ubijanje in trpljenje Palestincev, ujetih v 
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Gazi od leta 2007; zahteva takojšnje končanje obleganja Gaze in takojšnji dostop do 
humanitarne pomoči, zlasti za nujne zdravstvene potrebe; 

5. obsoja politiko kolektivnega kaznovanja, ki jo Izrael vodi proti Palestincem, ter poziva 
h končanju nekaznovanja Izraela v zvezi z nenehnimi hudimi kršitvami mednarodnega 
prava in prava o človekovih pravicah, Ustanovne listine OZN in Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah; 

6. ponovno izraža podporo priznanju obstojne, neodvisne, stične palestinske države, z 
glavnim mestom v vzhodnem Jeruzalemu in mejami iz leta 1967, ki bi mirno sobivala z 
Izraelom; 

7. poziva vlade vseh držav članic EU, naj izvajajo smernice z dne 19. julija 2013; poziva k 
prepovedi uvoza vseh izraelskih izdelkov, proizvedenih v nezakonitih izraelskih naseljih 
na okupiranih palestinskih ozemljih, v EU;  

8. meni, da je skrajni čas, da EU začne izvajati člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU 
in Izraelom, torej da zamrzne sporazum, vse dokler Izrael krši človekove pravice; 

9. odločno podpira palestinska prizadevanja za dosego enotnosti; 

10. svojo podporo izreka tudi izraelskim političnim strankam, gibanjem in ljudem, ki 
nasprotujejo izraelski agresiji in pozivajo k mirni rešitvi; je zaskrbljen zlasti zaradi 
poslabšanja razmer na področju svobode govora v Izraelu; ugotavlja, da je 12. julija 
2014 zvečer v Tel Avivu prišlo do napada na mirovni shod proti tekoči vojaški 
operaciji, pri čemer je bila ena oseba poškodovana in hospitalizirana, izraelska policija 
pa ni posredovala in nikogar pridržala; 

11. podpira zahteve palestinskega predsednika Mahmuda Abasa po mednarodni zaščiti 
Palestine; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju OZN, predsedniku Palestinske 
oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu, izraelski vladi in knesetu. 

 


