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A gázai helyzet  

Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása a gázai helyzetről 

(2012/2883(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Külügyek Tanácsa 2012. november 19-i ülésének következtetéseire, 

– tekintettel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2012. november 18-i és 19-i 

sajtónyilatkozataira, 

– tekintettel a Tanácsnak a közel-keleti békefolyamatról szóló 2012. május 14-i, 2011. 

július 18-i és május 23-i, valamint 2009. december 8-i következtetéseire, 

– tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek a Gáza és Izrael közötti erőszak legújabb 

fellángolásáról szóló 2012. november 12-i, valamint az erőszak Izraelben és Gázában 

tapasztalható további fokozódásáról szóló 2012. november 16-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a 2012. november 21-i tűzszüneti megállapodásra, 

– tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. évi negyedik 

genfi egyezményre, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, 

– tekintettel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló 1995. szeptember 18-i átmeneti 

megállapodásra, 

– tekintettel az 1993. szeptember 13-i oslói megállapodásokra („Elvi nyilatkozat az 

átmeneti önkormányzati rendszerről”), 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére, 

A. mivel az erőszak közelmúltbeli fellángolása mindkét érintett fél civil lakossága 

körében haláleseteket és elfogadhatatlan szenvedést eredményezett; 

B. mivel Mohamed Kamel Amr egyiptomi és Hillary Clinton amerikai külügyminiszter a 

2012. november 21-i kairói sajtókonferencián tűzszünetet jelentett be; mivel a 

tűzszüneti megállapodás szerint „Izrael felhagy minden szárazföldi, vízi és légi 

ellenséges cselekménnyel a Gázai-övezetben, beleértve a behatolásokat és az egyes 

személyek ellen irányuló cselekményeket is, a palesztin frakciók pedig felhagynak a 

Gázai-övezetből Izrael ellen irányuló minden ellenséges cselekménnyel, beleértve a 

rakétatámadásokat és a határ menti támadásokat is”; 

C. mivel a Parlament már többször is kifejtette, hogy a kétállami megoldást támogatja, 

amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus és életképes Palesztin 

Állam békében és biztonságban él egymás mellett, és szorgalmazta a felek közötti 

közvetlen béketárgyalások újraindításához szükséges feltételek megteremtését; 



D. mivel a Gázai övezet blokádja és az ott kialakult humanitárius válság tovább 

folytatódik a nemzetközi közösség arra irányuló ismételt felhívásai ellenére, hogy 

nyissák meg a határátkelőket annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek, a 

kereskedelmi áruk és a személyek ki- és bejuthassanak Gázába, amint azt a Tanács 

2012. május 14-i következtetései is ismételten hangsúlyozták; 

E. mivel az Európai Parlament több ízben határozott elkötelezettségének adott hangot 

Izrael Állam biztonsága iránt; mivel a Tanács 2012. május 14-i következtetései 

ismételten hangsúlyozták az EU és tagállamainak Izrael biztonsága iránti 

elkötelezettségét, a lehető leghatározottabban elítélték a polgári lakosság elleni 

szándékos erőszakos cselekményeket, beleértve a Gázai övezetből indított 

rakétatámadásokat, és sürgették a Gázába történő fegyvercsempészet hatékony 

megelőzését; 

1. mélységes aggodalmának ad hangot a Gázában és Izraelben fennálló helyzettel 

kapcsolatban, és rendkívül sajnálatosnak tartja a civil lakosság – többek között nők és 

gyermekek – körében előforduló haláleseteket; üdvözli a Kairóban bejelentett 

tűzszünetet, és felhív annak teljes körű végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a 

támadásoknak azonnal véget kell vetni, mivel semmivel sem indokolható szenvedést 

okoznak az ártatlan polgárok körében, valamint felszólít az ellenségeskedés sürgős 

megfékezésére és beszüntetésére; dícséri azokat a közvetítői erőfeszítéseket, amelyeket 

Egyiptom és más szereplők tesznek a tűzszünet tartós megvalósítása érdekében, és 

üdvözli az ENSZ-főtitkár gázai misszióját;  

2. határozottan elítéli a Gázai övezetből Izrael ellen intézett rakétatámadásokat, melyeket 

a Hamásznak és a Gázában tevékenykedő más fegyveres csoportoknak haladéktalanul 

be kell szüntetniük; hangsúlyozza, hogy Izraelnek jogában áll megvédeni lakosságát az 

ilyen típusú támadásoktól, ugyanakkor rámutat, hogy eközben Izraelnek mindenkor 

arányosan és a civil lakosság védelmét biztosítva kell eljárnia; hangsúlyozza, hogy az 

összes félnek maradéktalanul tiszteletben kell tartania a nemzetközi humanitárius 

jogot, és hogy az ártatlan polgárok szándékos célbavétele semmivel sem indokolható; 

3. elítéli a 2012. november 21-én egy civileket szállító autóbusz ellen elkövetett tel-avivi 

terrortámadást; 

4. újólag megerősíti, hogy határozottan támogatja a kétállami megoldást, amely az 1967-

es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, 

és amely szerint Izrael Állam és egy független, demokratikus és életképes Palesztin 

Állam békében és biztonságban él egymás mellett; 

5. ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeliek és palesztinok közötti igazságos és tartós 

béke csak békés és erőszakmentes eszközökkel valósítható meg; ismételten sürgeti a 

felek közötti közvetlen béketárgyalások újraindításához szükséges feltételek 

megteremtését; 

6. ezzel összefüggésben támogatja az ENSZ-ben tagsággal nem rendelkező megfigyelői 

státuszra irányuló palesztin kérelmet, és úgy véli, hogy ez fontos lépés a palesztin 

követelések láthatóbbá, erőteljesebbé és eredményesebbé tétele felé; ezzel 

összefüggésben felhívja az uniós tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy 

jussanak megállapodásra e tekintetben; 



7. sürgeti az Uniót és tagállamait, hogy játsszanak aktívabb politikai szerepet az izraeliek 

és palesztinok közötti igazságos és tartós béke elérésére tett erőfeszítések során; 

támogatja a főképviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kidolgozza a békefolyamat 

újraindításának hiteles perspektíváját; 

8. ismételten felszólít a Gázai övezet blokádjának feloldására, amit – Izrael legitim 

biztonsági igényeit elismerve – ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy hatékony ellenőrző 

mechanizmus jöjjön létre a Gázába irányuló fegyvercsempészet megelőzése 

érdekében; felszólít továbbá arra, hogy tegyenek lépéseket Gáza újjáépítésének és 

gazdasági fellendülésének lehetővé tétele érdekében; 

9. 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 Európai Unió közel-keleti 

békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, 

az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti 

kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság 

elnökének, valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak. 

 


