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Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU
(2014/2845(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je nasilje med Gazo in Izraelom trajalo 50 dni, kar je dlje od operacije Liti svinec v 
letih 2008/2009 in operacije Steber obrambe leta 2012; 

B. ker bi bilo treba na vojno med Hamasom in Izraelom gledati v širšem okviru izraelsko-
arabskega spora; 

C. ker je Hamas za EU teroristična organizacija in ker so mednarodni mediji poročali, da 
uporablja nedolžne civiliste za živi ščit; 

D. ker je bilo po podatkih ZN v izbruhu nasilja ubitih 72 ljudi v Izraelu, med njimi en 
otrok, 450 vojakov in 80 civilistov pa je bilo ranjenih, medtem ko je bilo na drugi strani 
ubitih 2139 Palestincev, med njimi 490 otrok, okoli 500 000 prebivalcev Gaze je bilo 
razseljenih in 20 000 domov v Gazi porušenih;

E. ker je Hamas v Izrael izstrelil več kot 3700 raket;

F. ker je EU najpomembnejša trgovinska partnerica Izraela – njuna skupna trgovinska 
izmenjava v letu 2012 je znašala okoli 33 milijard EUR; 

G. ker so se neposredno zaradi spopadov med Gazo in Izraelom poleti 2014 v evropskih 
mestih zgodili številni nasilni antisemitski napadi in nemiri, med drugim v Londonu in 
Parizu;

H. ker je v sporu med Gazo in Izraelom udeleženih več pomembnih akterjev, vključno z 
arabskimi državami, Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Japonsko, 
mednarodnimi institucijami (agencije ZN), državami članicami EU in drugimi 
državami;

1. izreka pohvalo izraelskemu generalnemu vojaškemu tožilcu, ker je hitro uvedel 
preiskave o številnih zračnih napadih izraelskih obrambnih sil, zlasti glede na to, da se 
Izrael bori proti Hamasu, ki ga EU obravnava kot teroristično organizacijo;

2. zatrjuje, da mora EU nujno pomagati pri sodelovanju med Palestinsko oblastjo in 
Izraelom za rehabilitacijo Gaze, da bi se preprečilo preusmerjanje humanitarne pomoči 
za teroristične dejavnosti proti nedolžnim civilistom; ugotavlja, da Palestinci na 
Zahodnem bregu in v Gazi prejemajo eno najvišjih ravni pomoči na svetu;

4. poziva, naj EU s svojo politiko in denarno pomočjo podpre državljane v južnem Izraelu, 
ki so zaradi raketnega obstreljevanja iz Gaze utrpeli ekonomske izgube in škodo na 
infrastrukturi; 
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5. poudarja, da morajo vse institucije EU zagotoviti stalno podporo Palestinski oblasti in 
izraelski vladi v mirovnih pogajanjih za določitev mej morebitne prihodnje palestinske 
države; znova poudarja, da EU želi Gazo pod vodstvom Palestinske oblasti, ki bi 
zagotovila pravno državo in javni red ter bi sledila demokratičnim vrednotam in 
načelom; 

6. priznava in pozdravlja vlogo Egipta, ki je pomagal doseči prekinitev ognja; podpira 
stalna prizadevanja egiptovskih oblasti za vzpostavitev trajne prekinitve ognja med 
Izraelci in Palestinci; pozdravlja najnovejša poročila, da namerava Egipt začeti 
pogovore o trajni prekinitvi ognja;

7. poudarja, da si morajo Palestinska oblast, EU, Egipt in Jordanija odločno prizadevati za 
zagotovitev, da se oborožene skupine v Gazi in na Zahodnem bregu ne bodo mogle 
znova oborožiti ter da ne bodo znova začele tihotapiti orožja, izdelovati raket in graditi 
tunelov; 

8. znova opominja, da je EU zavezana k pomoči pri izvajanju praktičnih vidikov vseh 
sporazumov med Palestinsko oblastjo in Izraelom, vključno z napotitvijo osebja na 
mejne prehode in nadziranjem uvoza in izvoza blaga v Gazo in iz nje;

9. poziva EU, naj prevzame pozitivno vlogo pri spodbujanju reševanja izraelsko-
palestinskega konflikta in širšega izraelsko-arabskega konflikta na miren in 
konstruktiven način, saj so varnost, stabilnost in blaginja na Bližnjem vzhodu v njenem 
interesu; odločno poziva vse institucije EU, naj spodbujajo trgovinske, kulturne, 
znanstvene, energetske, vodnogospodarske in ekonomske odnose med Izraelom in 
njegovimi sosedami;

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 ZN, vladam in 
parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, 
knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu 
zakonodajnemu svetu, egiptovski vladi ter vladi Kraljevine Jordanije. 


