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Escalatie van geweld tussen Israël en Palestina  

Resolutie van het Europees Parlement van 17 juli 2014 over de escalatie van geweld tussen 

Israël en Palestina (2014/2723(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat het lopende conflict een tragisch verlies aan mensenlevens en 

onaanvaardbaar lijden veroorzaakt onder de burgerbevolking van beide betrokken partijen; 

B. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad in zijn verklaring van 12 juli 2014 zijn ernstige 

bezorgdheid heeft uitgesproken over de Gazacrisis, heeft opgeroepen tot de-escalatie van de 

situatie, het herstel van de rust en handhaving van het staakt-het-vuren van november 2012, 

alsook tot eerbiediging van het internationaal humanitair recht, met inbegrip van de 

bescherming van burgers, en zijn steun heeft uitgesproken voor hervatting van rechtstreekse 

onderhandelingen tussen de Israëli´s en de Palestijnen teneinde een alomvattende 

vredesovereenkomst te bewerkstelligen op basis van de tweestatenoplossing; 

C. overwegende dat Egypte op 14 juli 2014 een plan voor een staakt-het-vuren heeft 

voorgesteld, dat tot nu toe enkel door Israël is aanvaard; 

D. overwegende dat Hamas door de EU is bestempeld als een terroristische organisatie; 

E. overwegende dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas de Verenigde Naties heeft 

gevraagd Palestina onder "internationale bescherming" te plaatsen vanwege de 

verslechterende situatie in Gaza; 

F. overwegende dat het internationaal en humanitair recht, inclusief de vierde Conventie van 

Genève, volledig van toepassing is op alle bij het conflict betrokken partijen; 

G. overwegende dat de rechtstreekse vredesonderhandelingen tussen de partijen zijn 

vastgelopen en dat alle recente pogingen om de onderhandelingen te hervatten zijn gestrand; 

overwegende dat de EU de partijen heeft opgeroepen maatregelen te nemen die kunnen 

bijdragen aan een sfeer van vertrouwen die nodig is om zinvol te kunnen onderhandelen, 

zich te onthouden van maatregelen die de geloofwaardigheid van het proces kunnen 

ondermijnen en opruiing te voorkomen; 

1. roept op tot beëindiging van de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook, en meent dat 

Hamas en andere gewapende groeperingen deze onmiddellijk moeten stopzetten, en tot 

beëindiging van de militaire acties van Israël in Gaza; 

2. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de kritieke situatie in de Gazastrook en in Israël; 

betreurt de dood van burgers, onder wie vele vrouwen en kinderen; veroordeelt de moorden 

op de drie Israëlische tieners op 12 juni en de Palestijnse tiener op 2 juli 2014, die 

universele verontwaardiging hebben opgeroepen; betuigt zijn deelneming aan de families 

van alle onschuldige slachtoffers; 



 

 

3. benadrukt dat zowel Israëlische als Palestijnse burgers het recht hebben in vrede en 

veiligheid te leven; benadrukt dat alle partijen het internationaal humanitair recht moeten 

eerbiedigen en dat er geen enkele rechtvaardiging kan bestaan voor het opzettelijk aanvallen 

van onschuldige burgers, hetgeen een oorlogsmisdrijf is uit hoofde van het internationaal 

recht, en evenmin voor het vernietigen van civiele infrastructuur; 

4. dringt aan op de onmiddellijke de-escalatie van het conflict door middel van een staakt-het-

vuren-overeenkomst tussen de twee partijen en op onmiddellijke beëindiging van alle daden 

van geweld die het leven van burgers bedreigen; staat positief tegenover alle inspanningen 

voor onderhandelingen over een permanente wapenstilstand tussen de partijen, en verzoekt 

de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de lidstaten de diplomatieke druk op te voeren 

met het oog op de ondersteuning van deze acties; 

5. dringt er bij de internationale gemeenschap en met name bij de VN-Veiligheidsraad op aan 

een adequaat antwoord te formuleren en onverwijld een oplossing te vinden voor de huidige 

crisis; moedigt regionale actoren, met name Egypte en Jordanië, aan hun inspanningen om 

de rust te herstellen, voort te zetten; is ingenomen met het besluit van de Egyptische 

autoriteiten om de grensovergang bij Rafah te openen teneinde de humanitaire toegang tot 

Gaza te vergemakkelijken en de doorreis van Palestijnse burgers mogelijk te maken; 

6. herhaalt zijn krachtige steun voor de tweestatenoplossing, met als basis de grenzen van 

1967 en Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, waarbij de veilige staat Israël en een 

onafhankelijke, democratische, aangrenzende en levensvatbare staat Palestina in vrede en 

veiligheid zij aan zij leven, wat de opheffing van de blokkade van de Gazastrook met zich 

mee zou brengen; onderstreept eens te meer dat geweldloze middelen de enige manier zijn 

om een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israëli's en Palestijnen tot stand te brengen; 

7. dringt in die geest aan op serieuze en geloofwaardige inspanningen van beide zijden en de 

internationale gemeenschap om de rechtstreekse vredesonderhandelingen tussen Israëli´s en 

Palestijnen te hervatten en om tijdens deze besprekingen concrete resultaten te boeken; 

dringt er eens te meer bij de EU op aan een actievere rol te vervullen bij de inspanningen 

om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken; 

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 

zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces 

in het Midden-Oosten, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties, de afgezant van het Midden-Oostenkwartet, de Knesset en de 

regering van Israël, de president van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Wetgevende 

Raad alsmede het parlement en de regering van Egypte en het parlement en de regering van 

Jordanië. 

 

 

 


