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Az Európai Parlament állásfoglalása Palesztina államiságának elismeréséről
(2014/2964(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a közel-keleti békefolyamatról szóló, 
2014. november 17-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének a Har Nof zsinagóga elleni támadásról szóló, 2014. november 18-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU több ízben megerősítette, hogy támogatja a kétállami megoldást, amely 
szerint független, demokratikus, egységes és életképes palesztin állam jönne létre, 
amely békében és biztonságban él Izrael mellett;

B. mivel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2012. november 29-én úgy határozott, hogy 
Palesztina számára az ENSZ-ben megadja a tagsággal nem rendelkező megfigyelő 
állam jogállást;

1. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a térségben nő a feszültség és fokozódik az 
erőszak; elítéli az összes közelmúltbeli terrortámadást; részvétét fejezi ki az áldozatok 
családtagjainak; nyomatékosan felszólítja az összes felet, hogy tartózkodjanak minden 
olyan cselekménytől, amely uszítás, provokáció, túlzott erőszak alkalmazása vagy 
megtorlás révén súlyosbítja a helyzetet;

2. támogatja a nemzeti konszenzuson alapuló palesztin kormány és Abbász elnök 
törekvéseit; határozottan arra ösztönzi a Palesztin Hatóságot, hogy fokozatosan vegye át 
a Gázai övezetben a kormányzati feladatokat, többek között a biztonság és a polgári 
közigazgatás terén, valamint a gázai határátkelőhelyeken való jelenléte révén; arra 
sürget minden palesztin frakciót, hogy vessen véget a belső ellentéteknek;

3. hangsúlyozza, hogy el kell kerülni minden olyan lépést, amely megkérdőjelezi a 
feleknek a helyzet tárgyalásos megoldása iránt kinyilvánított elkötelezettségét; 
hangsúlyozza, hogy a telepek a nemzetközi jog értelmében jogellenesek;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja az 1967-es határokon nyugvó 
kétállami megoldást, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és 
amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg 
összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett; 
ismételten hangsúlyozza, hogy csak békés és erőszakmentes eszközökkel lehet az 
izraeli–palesztin konfliktust fenntartható módon rendezni;
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5. hangsúlyozza az átfogó béke szükségességét, amely megszünteti a felek egymással 
szemben támasztott összes követelését, valamint érvényre juttatja mindkét fél jogos 
törekvéseit, köztük az izraeliek béke iránti és a palesztinok államiság iránti törekvéseit; 
hangsúlyozza, hogy a konfliktus egyetlen lehetséges megoldása két állam, Izrael és 
Palesztina békés egymás mellett élése; úgy véli ezért, hogy Palesztinát államként és 
nemzetközi jogi jogalanyként el kell ismerni a két fél közötti tárgyalási folyamat 
eredményeként;

6. kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a 
nemzetközi közösséggel, és különösen az uniós tagállamokkal együttműködve 
támogassa Palesztina szuverén államként való elismerését a közel-keleti békefolyamat 
végleges és átfogó megoldása keretén belül;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a közel-keleti 
kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság 
elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.


