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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη 
μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ
(2014/2845(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία 
στη Μέση Ανατολή, ιδίως δε αυτό της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κλιμάκωση 
της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου 
2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη 
Μέση Ανατολή (Γάζα) της 15ης Αυγούστου 2014,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 27ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την 
κατάπαυση πυρός στη Γάζα,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων της 26ης Αυγούστου 2014,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν – στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία άμαχοι, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες παιδιά – και πάνω από 10 000 
Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 66 ισραηλινοί στρατιώτες 
και 6 ισραηλινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έχασαν τη ζωή τους και 
πάνω από 500 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν ανάμεσα στις αρχές του Ιουλίου και στα 
τέλη του Αυγούστου του 2014, ως αποτέλεσμα της επιχείρησης Προστατευτική Αιχμή 
από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και της εκτόξευσης ρουκετών από τη Χαμάς και 
άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες από τη Γάζα προς το Ισραήλ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βίαιη αυτή σύγκρουση έχει δημιουργήσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη 
Γάζα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χερσαίος και ναυτικός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας 
βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πάνω από επτά έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από την 
τελευταία μείζονα κλιμάκωση της βίας στην περιοχή τον Νοέμβριο του 2012 επετεύχθη 
κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη διαμεσολάβηση της 
Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Ιουνίου 2014 συγκροτήθηκε παλαιστινιακή 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την υποστήριξη της Φατάχ και της Χαμάς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις ισραηλινοί έφηβοι απήχθησαν στη Δυτική Όχθη στα 
μέσα Ιουνίου και βρέθηκαν νεκροί κοντά στην Χεβρώνα στις 30 Ιουνίου 2014· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την επιχείρηση Προστασία του Αδελφού, που έγινε για 

1 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P8_TA(2014)0012.
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την αναζήτηση των απαχθέντων εφήβων, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν μαχητές και 
συνέλαβαν πάνω από 350 Παλαιστινίους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε απάντηση, η 
Χαμάς επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ένας παλαιστίνιος έφηβος απήχθη και βρέθηκε καμένος ζωντανός στην Ιερουσαλήμ 
στις 2 Ιουλίου 2014·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2014 συμφωνήθηκε και από τις δύο 
εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές και τέθηκε σε ισχύ μια συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός με ανοικτή ημερομηνία τερματισμού, υπό τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η ανθρωπιστική 
βοήθεια πρέπει να έχει πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας διαμέσου του Ισραήλ, το 
σταυροδρόμι της Ραφά θα πρέπει να είναι ανοικτό, και η αλιευτική ζώνη θα πρέπει να 
επεκταθεί στα έξι μίλια ανοιχτά των ακτών της Γάζας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν τηρηθεί η εκεχειρία, τα μέρη αναμένεται να ξεκινήσουν 
συνομιλίες για διάφορα θέματα που αφορούν την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 
στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες αυτές ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων στη Γάζα και την επιστροφή 
της σορού των δύο ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη βίαιη σύγκρουση, 
αφενός, και τα αιτήματα για την απελευθέρωση των παλαιστινίων κρατουμένων και την 
άρση ή χαλάρωση του αποκλεισμού της Γάζας, μεταξύ άλλων μέσω της ανοικοδόμησης 
του θαλάσσιου λιμένα και του αερολιμένα της περιοχής, αφετέρου·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που 
θα οδηγούν σε μια λύση δύο κρατών βάσει των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ 
πρωτεύουσα και των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, 
δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα 
συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να αποτελεί τμήμα αυτού του 
μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Αυγούστου 2014, ως απάντηση στην απαγωγή και τη 
δολοφονία των τριών εφήβων τον Ιούνιο του 2014, το Ισραήλ ανακοίνωσε την 
προσάρτηση 1 000 περίπου ακρ παλαιστινιακής γης, τη μεγαλύτερη έκταση μέσα σε 30 
χρόνια, για την κατασκευή ενός νέου οικισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
έντονες διεθνείς διαμαρτυρίες, η κατασκευή ισραηλινών οικισμών και η επέκτασή τους 
συνεχίζονται στη Δυτική Όχθη, μεταξύ δε άλλων και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περί τους 7 000 Παλαιστινίους εξακολουθούν να κρατούνται 
σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης, στους οποίους περιλαμβάνονται 36 μέλη 
του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, πολλές γυναίκες και παιδιά, 39 άτομα 
που φυλακίστηκαν πριν από τις συμφωνίες του Όσλο και πάνω από 500 άτομα σε 
διοικητική κράτηση·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 30ής Αυγούστου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλει σε 
μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση που θα ενισχύει την ασφάλεια, την ευημερία και 
την προκοπή τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών·
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 15ης Αυγούστου 2014, το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει έναν 
ενδεχόμενο διεθνή μηχανισμό υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων με την επανενεργοποίηση και πιθανή επέκταση του 
εύρους και της εντολής των επιτόπιων αποστολών του EUBAM Rafah και EUPOL και 
τη δρομολόγηση ενός προγράμματος κατάρτισης για το τελωνειακό προσωπικό και την 
αστυνομία της Παλαιστινιακής Αρχής για μια αναδιάταξη στη Γάζα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Συμβούλιο δήλωσε επίσης πως η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε 
διευθετήσεις που θα αποτρέπουν το λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών προς τη Γάζα 
και θα διασφαλίζουν ένα νέο βιώσιμο άνοιγμα των σημείων διέλευσης της Γάζας καθώς 
και ότι η ΕΕ θα εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές για έναν μηχανισμό διεθνούς 
εποπτείας που θα επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση και κυκλοφορία από όλα τα σημεία 
εισόδου της Γάζας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2013, το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει 
και στα δύο μέρη ένα πρωτόγνωρο πακέτο πολιτικής και οικονομικής στήριξης, καθώς 
και στήριξης στον τομέα της ασφάλειας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το οριστικό 
καθεστώς, και ότι, σε περίπτωση μια τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας, θα προσφέρει 
στο Ισραήλ και στο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης μια Ειδική Προνομιακή 
Εταιρική Σχέση που θα περιλαμβάνει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, στενότερους 
πολιτιστικούς και επιστημονικούς δεσμούς, διευκόλυνση του εμπορίου και των 
επενδύσεων, καθώς και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και ότι στο 
πλαίσιο αυτό θα προσφερθεί επίσης η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της 
συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας·

1. καταδικάζει την απώλεια της ζωής αμάχων, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και 
παιδιά, και τα δεινά του άμαχου πληθυσμού και στις δύο πλευρές, με ειδική αναφορά 
στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, κατά τη βίαιη σύγκρουση του Ιουλίου και 
Αυγούστου του 2014 μεταξύ του Ισραήλ, αφενός, και της Χαμάς και άλλων ένοπλων 
παλαιστινιακών ομάδων, αφετέρου, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των αθώων θυμάτων·

2. χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 26ης Αυγούστου 2014, συγχαίρει 
την Αίγυπτο για τις επιτυχείς διαμεσολαβητικές της προσπάθειες, και καλεί όλα τα 
μέρη να τηρήσουν πλήρως την εκεχειρία· 

3. τονίζει ότι η παροχή πλήρους και ανεμπόδιστης πρόσβασης της ανθρωπιστικής 
βοήθειας στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να αποτελέσει άμεση 
προτεραιότητα· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές 
της στο θέμα αυτό και να ανταποκριθεί κατεπειγόντως στις επείγουσες εκκλήσεις για 
πρόσθετη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· ζητεί από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή να διευκολύνουν την χωρίς καθυστέρηση παροχή 
της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σε όσους έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση καθώς και 
στις ειδικές ανάγκες των παιδιών· εκφράζει τις ανησυχίες του για τις εικαζόμενες 
περιπτώσεις σκόπιμου αποκλεισμού της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα· 
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υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια της ΕΕ πρέπει 
να ωφελεί πλήρως, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τον παλαιστινιακό λαό και δεν 
πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τρομοκρατικές ενέργειες·

4. χαιρετίζει την τρέχουσα συνεργασία μεταξύ της Ισραηλινής Κυβέρνησης και της 
Παλαιστινιακής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας σε διάφορους τομείς, και ζητεί και από 
τα δύο μέρη να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο· ζητεί, ταυτόχρονα, από την Παλαιστινιακή 
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση τον πλήρη έλεγχο στη 
Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να μην περιπέσει η Γάζα στο χάος και στην ανομία· 
ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, την ολοκλήρωση της παλαιστινιακής διαδικασίας συμφιλίωσης, 
η οποία αναμένεται να οδηγήσει σύντομα στη διενέργεια βουλευτικών και προεδρικών 
εκλογών·

5. τονίζει ότι το status quo στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι βιώσιμο και ότι δεν νοείται 
λύση στην ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή χωρίς της άρση του αποκλεισμού· ζητεί 
και πάλι την άρση του καθεστώτος αποκλεισμού, το οποίο αποτελεί συλλογική τιμωρία 
του τοπικού πληθυσμού και εξυπηρετεί τους σκοπούς των εξτρεμιστών, οδηγώντας σε 
συνεχώς ανανεούμενους κύκλους βίας· πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα στη Γάζα χωρίς ανοικοδόμηση και οικονομική αναζωογόνηση, οι οποίες 
υπονομεύονται από την αδυναμία ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των 
αγαθών· ζητεί την ταχεία ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της Γάζας, και στηρίζει 
ένθερμα τη διάσκεψη των δωρητών που θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2014 στο 
Κάιρο·

6. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη λύση των δυο κρατών βάσει των συνόρων του 
1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ 
και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της 
Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και 
ασφάλειας· τονίζει εκ νέου ότι τα μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την 
επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· 
επαναλαμβάνει ότι η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να αποτελέσει τμήμα του μελλοντικού 
παλαιστινιακού κράτους·

7. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ανέγερση και επέκταση ισραηλινών οικισμών στη Δυτική 
Όχθη, μεταξύ δε άλλων και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και τη μαζική προσάρτηση 
παλαιστινιακής γης, η οποία υπονομεύει τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών και 
οδηγεί μόνον σε μεγαλύτερο εξτρεμισμό, και ζητεί για μία ακόμη φορά τον άμεσο 
τερματισμό αυτής της πολιτικής·

8. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ασφάλεια του Ισραήλ, στο δικαίωμα των 
Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος, καθώς και της πολιτικής της ειρηνικής 
αντίστασης του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις προσπάθειες του Προέδρου 
Αμπάς να αρθεί το υφιστάμενο αδιέξοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω μιας νέας 
πρωτοβουλίας· καταδικάζει κάθε πράξη τρομοκρατίας ή βίας, και ζητεί τον αφοπλισμό 
των ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα, ως μέρος της ειρηνευτικής 
διαδικασίας·

9. ζητεί για μία ακόμη φορά την απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων πολιτικών 
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κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων μελών του Παλαιστινιακού 
Νομοθετικού Συμβουλίου όπως ο Marwan Barghouti, κάτι που θα αποτελούσε μείζονα 
συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ 
των δύο πλευρών·

10. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθεί στο ύψος της ιστορικής της ευθύνης και να 
καταστεί πραγματικός πολιτικός συντελεστής στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων μέσω 
μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας και ενός σχεδίου για τη 
σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων, που θα υποβληθούν και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη με τη συμμετοχή 
και των δύο πλευρών και όλων των βασικών περιφερειακών και διεθνών συντελεστών, 
σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η ΕΕ, ως 
μείζων εμπορικός εταίρος και δωρητής στην περιοχή, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα μέσων, 
ιδίως στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, με τα οποία μπορεί να ενθαρρύνει και τις 
δύο πλευρές να ξαναρχίσουν αξιόπιστες ειρηνευτικές συνομιλίες και να επιτύχουν απτά 
αποτελέσματα κατά τη διαδικασία αυτή, και ζητεί μια πιο αποτελεσματική χρήση αυτής 
της επιρροής στις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με το Ισραήλ και με την Παλαιστινιακή 
Αρχή·

11. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εκπονήσουν 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις με στόχο την εφαρμογή διεθνών μέτρων 
και μηχανισμών που θα καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη άρση του αποκλεισμού της 
Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της επανενεργοποίησης της αποστολής 
EUBAM Rafah·

12. καλεί τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των επίσημων 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λωρίδα της Γάζας·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική 
Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της 
Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση της 
Αιγύπτου, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της 
Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.


