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Resolução do Parlamento Europeu sobre um novo plano estratégico europeu comum 
para a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento com vista a uma eventual 
coexistência dos povos israelita e palestiniano

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que Israel tem o direito de proteger os seus cidadãos contra organizações 
terroristas e atos terroristas;

B. Considerando que a UE deve clarificar, inequivocamente, que Israel, como parceiro que 
partilha as mesmas ideias e defensor da ordem internacional assente em regras, é o 
principal amigo estratégico, parceiro e aliado euro-mediterrânico, sem nunca dar a 
impressão de o colocar em pé de igualdade com o Hamas, que, pelo contrário, incita à 
radicalização, à luta armada e ao conflito;

C. Considerando que a UE deve sempre referir o Hamas e os outros grupos terroristas 
palestinianos como inimigos da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos 
e da dignidade humana, enquanto Israel é, pelo contrário, um parceiro estratégico no 
reforço da democracia, das liberdades e do pluralismo;

D. Considerando que o Irão é o principal fornecedor de foguetes e munições do Hamas e, 
por conseguinte, o principal patrocinador do terrorismo na vizinhança da UE;

1. Convida o Conselho a elaborar um novo plano estratégico de paz para Israel e a 
Palestina, contribuindo para pôr termo ao conflito e a libertar o grande potencial 
económico e humano que a paz e a estabilidade podem trazer a toda a região.


