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Признаване на Палестина за държава  

Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно 

признаването на палестинската държавност (2014/2964(RSP)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен 

процес,  

— като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2014 г. 

относно близкоизточния мирен процес,  

— като взе предвид изявленията на върховния представител/заместник-председател 

относно нападението в синагогата в Хар Ноф на 18 ноември 2014 г. и 

терористичното нападение в Йерусалим на 5 ноември 2014 г., както и изявлението 

на говорителя на върховния представител на ЕС относно последните събития в 

Близкия изток от 10 ноември 2014 г.,  

— като взе предвид решението на правителството на Швеция от 30 октомври 2014 г. 

да признае Държавата Палестина, както и по-ранното признаване на Палестина от 

други държави членки преди тяхното присъединяване към Европейския съюз,  

— като взе предвид предложенията относно признаването на Държавата Палестина, 

одобрени от Камарата на общините на Обединеното кралство на 13 октомври 

2014 г., от Сената на Ирландия на 22 октомври 2014 г., от Парламента на Испания 

на 18 ноември 2014 г., от Националното събрание на Френската република на 

2 декември 2014 г. и от Парламента на Португалия на 12 декември 2014 г., 

— като взе предвид международното право, 

— като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал подкрепата си за решение, 

основано на съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., 

при което Йерусалим е столица и на двете държави и държавата Израел, чиято 

сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, териториално-



свързана и жизнеспособна Държава Палестина съществуват една до друга в мир и 

сигурност, и е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между 

Израел и Палестинската власт;  

Б. като има предвид, че постигането на справедлив и дълготраен мир между 

израелци и палестинци е въпрос от ключово значение за международната 

общност, включително Европейския съюз, в продължение на повече от половин 

век;  

В. като има предвид, че преките мирни преговори между страните са в застой; като 

има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, 

благоприятстващи създаването на климат на доверие, необходим за гарантирането 

на съдържателни преговори, както и да се въздържат от действия, които 

подкопават доверието в процеса, и да предотвратяват всякакво подстрекателство;  

Г. като има предвид, че в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. Европейският 

парламент подчерта, че мирните и ненасилствени средства са единственият начин 

за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци, призова за 

създаването на условия за възобновяването на преките мирни преговори между 

двете страни, подкрепи, в тази връзка, Палестина в стремежа ѝ да стане 

наблюдател, без да е член на ООН, като счете, че това е важна стъпка за 

придаване на по-голяма видимост, сила и ефективност на палестинските искания, 

и призова, в тази връзка, държавите — членки на ЕС и международната общност 

да постигнат споразумение в тази посока;  

Д. като има предвид, че на 29 ноември 2012 г. Общото събрание на Организацията на 

обединените нации реши да предостави на Палестина статут на държава 

наблюдател, която не е член на ООН;  

Е. като има предвид, че признаването на Държавата Палестина е от компетентността 

на държавите членки;  

Ж. като припомня ангажимента на Организацията за освобождение на Палестина 

(ООП) да признае държавата Израел от 1993 г.; 

1. Подкрепя принципно признаването на палестинската държавност и решението, 

основано на съществуването на две държави, и счита, че те следва да вървят 

паралелно с развиването на процеса на мирни преговори, който следва да се 

придвижи напред;  

2. Подкрепя усилията на президента Абас и палестинското правителство на 

националното съгласие; подчертава отново значението на укрепването на 

авторитета на палестинското правителство на националното съгласие и неговото 

управление в ивицата Газа; настоятелно призовава всички палестински фракции, 

включително Хамас, да приемат ангажиментите на ООП и да сложат край на 

вътрешните разделения; призовава за непрекъсната подкрепа и помощ от страна 

на ЕС за Палестина в областта на изграждането на институционален капацитет;  

3. Изразява сериозното си безпокойство от нарастващото напрежение и зачестилите 

прояви на насилие в региона; осъжда по най-категоричен начин всички актове на 

тероризъм и насилие и изразява своите съболезнования на семействата на 

жертвите; предупреждава за рисковете от по-нататъшна ескалация на насилието 



във връзка със светите места, което би могло да превърне израелско-палестинския 

конфликт в религиозен конфликт; призовава политическите лидери от всички 

страни да работят заедно чрез видими действия за намаляване на напрежението и 

подчертава, че мирните средства, както и зачитането на правата на човека и на 

международното хуманитарно право са единственият път за постигане на 

устойчиво решение и на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; 

подчертава, че всякакви насилствени действия могат единствено да подхранват 

екстремизма и от двете страни; настойчиво приканва всички страни в конфликта 

да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до влошаване 

на положението чрез подстрекателство, провокации, прекомерно използване на 

сила или репресии;  

4. Подчертава също така, че трябва да се избягват действия, които поставят под 

въпрос заявените ангажименти за намиране на решение чрез преговори; 

подчертава, че според международното право израелските селища са незаконни; 

призовава и двете страни да се въздържат от всякакви действия, които могат да 

подкопаят жизнеспособността и перспективите на решението, основано на 

съществуването на две държави;  

5. Потвърждава отново своята силна подкрепа за решението, основано на 

съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., при което 

Йерусалим е столица и на двете държави и държавата Израел, чиято сигурност е 

гарантирана, и една независима, демократична, териториално-свързана и 

жизнеспособна Държава Палестина съществуват една до друга в мир и сигурност, 

въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното 

право;  

6. Приветства неотдавнашното посещение на върховния представител/заместник-

председател в Израел и в Палестина, както и нейния ангажимент да се включи 

активно в положителен процес, насочен към разчупване на порочния кръг на 

конфликта и създаване на условия за реален напредък в мирния процес; счита, че 

Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност и да се превърне в 

истински участник и посредник в близкоизточния мирен процес, също и с оглед 

на необходимостта от възобновяване на мирните преговори, включително чрез 

общ подход и всеобхватна стратегия за разрешаването на израелско-палестинския 

конфликт; отново заявява, че е необходим дипломатически подход под егидата на 

Близкоизточната четворка, и припомня значението на Арабската инициатива за 

мир;  

7. Призовава върховния представител/заместник-председател да подпомогне 

достигането до обща позиция на ЕС в тази връзка; 

8. Подчертава необходимостта от всеобхватен мир, който да сложи край на всички 

претенции и да отговори на легитимните стремежи на двете страни, включително 

тези на израелците към сигурност, а на палестинците — към държавност; 

подчертава, че единственото възможно решение на конфликта е съвместното 

съществуване на две държави — Израел и Палестина; 

9. Решава да даде ход на инициативата „Парламентаристи за мир“, която има за цел 

да обедини европейски, израелски и палестински парламентаристи от различни 

партии с цел спомагане за прилагане на програма за мир и допълване на 

дипломатическите усилия на ЕС; 



10. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на 

Европейската комисия, на правителствата и парламентите на държавите членки, 

на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на Близкоизточната 

четворка, на Кнесета и израелското правителство, на президента на Палестинската 

власт и на Палестинския законодателен съвет. 

 


