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Rezoluția Parlamentului European referitoare la recunoașterea statului palestinian
(2014/2964(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 privind 
procesul de pace din Orientul Mijlociu,

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru o soluție bazată pe două state, 
anume statul Israelului și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, 
conviețuind alături în pace și securitate și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe 
între Israel și Autoritatea Palestiniană (AP),

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tensiunea în creștere și la intensificarea 
violenței din regiune; condamnă toate atacurile teroriste recente; transmite condoleanțe 
familiilor victimelor, inclusiv familiilor celor care au murit la 18 noiembrie 2014, ca 
urmare a atacului asupra unei sinagogi din Ierusalim; 

2. afirmă că soluția bazată pe existența a două state este unica modalitate viabilă pentru 
pacea și stabilitatea pe termen lung; ia act cu preocupare de faptul că o declarație 
unilaterală de independență nu va avea drept rezultat o soluție durabilă; reafirmă faptul 
că este necesară o abordare diplomatică, sub auspiciile Cvartetului pentru Orientul 
Mijlociu, care implică negocieri directe între israelieni și palestinieni, pentru a ajunge la 
rezolvarea pașnică a conflictului și la recunoașterea statului palestinian;

3. subliniază faptul că un element necesar al unei soluții echilibrate este recunoașterea de 
către palestinieni a dreptului Israelului de a exista și de a-și proteja interesele sale 
legitime de securitate și siguranță; reamintește faptul că UE dorește să vadă Gaza sub 
conducerea Autorității Palestiniene, aplicând legea și ordinea și respectând valorile și 
principiile democratice și insistă asupra faptului că toate grupurile armate care nu sunt 
sub controlul AP din Gaza trebuie să renunțe la arme;

4. își reafirmă solidaritatea cu israelienii și palestinienii afectați de situația politică 
tensionată pe care o îndură în fiecare zi și recunoaște faptul că, în general, cei mai mulți 
cetățeni israelieni și palestinieni vor pur și simplu să-și ducă viața de zi cu zi în pace și 
securitate;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre 
ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, 
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Knesset-ului și guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului 
Legislativ Palestinian.


