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Situationen i Gaza  

Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om situationen i Gaza 

(2012/2883(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 19 november 2012, 

– med beaktande av pressuttalandena från FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon av den 18 

och 19 november 2012, 

– med beaktande av rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern av den 14 maj 2012, 

18 juli och 23 maj 2011 och 8 december 2009, 

– med beaktande av uttalandena från unionens höga representant Catherine Ashton av den 

12 november 2012 om den senaste upptrappningen av våldet mellan Gaza och Israel och 

av den 16 november 2012 om ytterligare upptrappning av våldet i Israel och Gaza, 

– med beaktande av avtalet om eldupphör av den 21 november 2012, 

– med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av 

civilbefolkningen i krigstid, 

– med beaktande av FN-stadgan, 

– med beaktande av interimsavtalet om Västbanken och Gazaremsan av den 

18 september 1995, 

– med beaktande av Osloavtalen (förklaringen om principerna för provisoriska 

självstyrelseförfaranden) av den 13 september 1993, 

– med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Den pågående konflikten leder till förluster av människoliv och oacceptabelt lidande för 

båda parternas civilbefolkning. 

B. Egyptens utrikesminister Mohamed Kamil Amr och USA:s utrikesminister Hillary 

Clinton presenterade ett avtal om eldupphör vid en presskonferens i Kairo den 21 

november 2012. Enligt detta avtal, ska Israel upphöra med all fientlig verksamhet i 

Gazaremsan, på land, till sjöss och i luftrummet inklusive attacker riktade mot enskilda 

medan samtliga palestinska grupper ska upphöra med all fientlig verksamhet från 

Gazaremsan mot Israel, inklusive raketattacker och attacker längs gränsen. 

C. Parlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för en tvåstatslösning med Staten 

Israel och en oberoende, demokratisk och livskraftig palestinsk stat som lever sida vid 

sida i fred och säkerhet, samt begärt att det skapas villkor för att direkta fredssamtal ska 

kunna återupptas mellan parterna.  



D. Blockaden och den humanitära krisen i Gazaremsan fortsätter trots ett stort antal 

uppmaningar från det internationella samfundet om ett öppnande av gränsövergångarna 

för flödet av humanitärt bistånd, kommersiella varor och personer till och från Gaza, 

något som också upprepades i rådets slutsatser av den 14 maj 2012. 

E. Parlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt starka engagemang för Staten Israels 

säkerhet. I sina slutsatser av den 14 maj 2012 upprepade rådet också EU:s och 

medlemsstaternas starka engagemang för Israels säkerhet och fördömde å det starkaste 

avsiktligt våld mot civila, bland annat raketanfall från Gazaremsan, samt efterlyste 

effektiva förebyggande åtgärder mot vapensmugglingen till Gaza. 

1. Europaparlamentet uttrycker stor oro över situationen i Gaza och Israel och anser det 

djupt beklagligt att så många civila dödats, däribland kvinnor och barn. Parlamentet 

välkomnar det avtal om eldupphör som presenterades i Kairo och efterlyser en fullständig 

tillämpning av detta. Parlamentet framhåller att samtliga attacker omedelbart måste 

upphöra eftersom de orsakar oskyldiga civila orättfärdigt lidande, och vill snarast möjligt 

se en nedtrappning och ett slut på fientligheterna. Parlamentet uppskattar Egyptens och 

andra aktörers medlingsinsatser för att få till stånd en hållbar vapenvila, och välkomnar 

FN:s generalsekreterares besök i regionen. 

2. Europaparlamentet fördömer kraftigt raketattackerna mot Israel från Gazaremsan, och 

kräver att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza omedelbart upphör med dessa. 

Parlamentet framhåller att Israel har rätt att skydda sin befolkning mot sådana attacker, 

men påpekar samtidigt att Israel måste agera proportionerligt när man gör detta och 

garantera skyddet av civilbefolkningen i alla lägen. Parlamentet framhåller att alla parter 

måste respektera internationell humanitär rätt och att det inte finns något som kan 

rättfärdiga avsiktliga attacker mot oskyldiga civila. 

3. Europaparlamentet fördömer terroristattacken mot en buss med civilpersoner i Tel Aviv 

den 21 november 2012. 

4. Europaparlamentet uttrycker på nytt sitt starka stöd för en tvåstatslösning baserad på 

1967 års gränser, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna och med Staten Israel 

och en oberoende, demokratisk och livskraftig palestinsk stat som lever sida vid sida i 

fred och säkerhet. 

5. Europaparlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och 

Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld. 

Parlamentet begär åter att det skapas villkor för att direkta fredssamtal ska kunna 

återupptas mellan de båda parterna. 

6. Europaparlamentet stöder i detta sammanhang Palestinas ansökan om observatörsstatus i 

FN och anser att detta är ett viktigt steg för att göra Palestinas krav synligare, starkare 

och effektivare. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och det internationella 

samfundet att nå en överenskommelse som går i denna riktning. 

7. Europaparlamentet riktar en stark uppmaning till EU och dess medlemsstater att spela en 

mer aktiv roll i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och 

palestinier. Parlamentet stöder den höga representanten i hennes ansträngningar att skapa 

trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen. 



8. Europaparlamentet upprepar sin begäran att blockaden av Gazaremsan ska hävas, på 

villkor att det finns en effektiv kontrollmekanism som ska förhindra vapensmuggling till 

Gaza som ett erkännande av Israels legitima säkerhetsbehov. Parlamentet efterlyser även 

åtgärder som möjliggör återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning i Gaza. 

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, 

EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings 

ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, 

Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska 

myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet. 

 


