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Az Európai Parlament állásfoglalása Khan al-Ahmar és más beduin falvak 

lerombolásának veszélyéről 

(2018/2849(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az izraeli–palesztin konfliktusról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

(alelnök/főképviselő), Federica Mogherini által tett, a Khan al-Ahmar tervezett 

lerombolásával kapcsolatos legújabb fejleményekről szóló, 2018. szeptember 7-i 

nyilatkozatra, 

– tekintettel az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és 

Spanyolország Khan al-Ahmarról szóló 2018. szeptember 10-i közös nyilatkozatára, 

– tekintettel az 1949-es IV. Genfi Egyezményre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel 2018. szeptember 5-én az Izraeli Legfelsőbb Bíróság elutasította a megszállt 

Ciszjordánia „C” területén található, palesztinok által lakott Khan al-Ahmar beduin falu 

lakosainak petícióit, ami lehetővé teszi, hogy az izraeli hatóságok 2018. szeptember 12-

én megkezdjék az említett közösség ellen kiadott bontási parancsok végrehajtását; 

B. mivel Khan al-Ahmar a megszállt Ciszjordánia E1-es folyosóövezetében fekszik; mivel 

ebben a térségben alapvető fontosságú a status quo fenntartása a kétállami megoldás 

életképessége, a jövőben pedig egy területileg összefüggő és életképes palesztin állam 

létrehozása érdekében; 

C. mivel a Parlament többször is ellenzett minden olyan tevékenységet, amely 

veszélyezteti a kétállami megoldás életképességét, és mindkét felet arra sürgette, hogy a 

bizalom helyreállítása érdekében politikájukkal és intézkedéseikkel bizonyítsák, hogy 

valóban elkötelezettek a kétállami megoldás mellett; 

D. mivel az izraeli hatóságok úgy vélik, hogy az 1-es autópályával szomszédos falu 

elhelyezkedése a falu lakosait és az autópálya használóit közvetlen veszélynek teszi ki, 

és mivel hiába próbálkozott egy áthelyezési terv lakosság általi elfogadtatásával; 

E. mivel a IV. Genfi Egyezmény értelmében tilos a lakosság erőszakos áttelepítése, hacsak 

a lakosság biztonsága vagy kényszerítő katonai okok ezt meg nem követelik; mivel az 

így evakuált személyeket azonnal vissza kell szállítani otthonaikba, amint az 

ellenségeskedés az érintett területen megszűnt; 

F. mivel Khan al-Ahmaron kívül mind az izraeli Negev-sivatagban, mind pedig a 

megszállt Ciszjordánia „C” területén található számos más beduin falu lakosait 

fenyegeti a lerombolás és kilakoltatás állandó veszélye a jelenlegi izraeli kormány e 

közösségekkel szembeni politikája miatt; 
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1. csatlakozik az alelnök/főképviselő, Franciaország, Németország, Olaszország, 

Spanyolország és az Egyesült Királyság által az izraeli kormányhoz intézett azon 

felszólításhoz, hogy álljon el az áthelyezési tervtől, amely a falu lerombolását és 

lakosainak más helyre történő erőszakos áttelepítését eredményezi; alapvető 

fontosságúnak tartja, hogy az EU ebben az ügyben továbbra is egységesen lépjen fel; 

2. kéri az izraeli hatóságokat, hogy végleges döntésük meghozatalakor ne csak az 

áthelyezési tervre általuk indokként felhozott biztonsági és gazdasági tényezőket vegyék 

figyelembe, hanem a falu érzékeny elhelyezkedését is; emlékeztet arra, hogy a „C” 

terület stratégiai fontosságú a jövőbeni palesztin állam egységének megőrzése 

szempontjából; 

3. ezért úgy véli, hogy a lerombolás súlyosan veszélyeztetné a kétállami megoldás 

életképességét és aláásná a béke kilátásait; megismétli ebben az összefüggésben, hogy 

az EU izraeli–palesztin konfliktussal és közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos 

politikáinak és intézkedéseinek elsődleges prioritása a kétállami megoldás 

életképességének védelme és megőrzése; 

4. hangsúlyozza, hogy a Palesztin Hatóság már jelezte, hogy fellebbez a Legfelsőbb 

Bíróság határozata ellen annak megállapítása érdekében, hogy Khan al-Ahmar 

lerombolása és lakosságának erőszakos áttelepítése a nemzetközi humanitárius jog 

súlyos megsértését képezi; 

5. felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy amennyiben sor kerülne Khan al-Ahmar 

lerombolására és az onnan történő kilakoltatásra, követeljen teljes kártérítést Izraeltől az 

uniós finanszírozású infrastruktúrák megsemmisítéséért; 

6. felszólítja az izraeli kormányt, hogy azonnal vessen véget politikájának, amelynek 

részeként lerombolással és kilakoltatással fenyegeti a megszállt Ciszjordániában 

található Negev-sivatagban és „C” területen élő beduin közösségeket; 

7. emlékezteti Izraelt, hogy megszálló hatalomként kötelezettségei vannak az 1967 óta a 

megszállása alatt élő palesztin lakossággal szemben, összhangban a IV. Genfi 

Egyezménnyel; hangsúlyozza, hogy e kötelezettségek elmulasztása a nemzetközi 

humanitárius jog értelmében súlyos bűncselekménynek minősül; 

8. megismétli határozott támogatását a kétállami megoldás iránt, amelynek része egy 

biztonságos izraeli állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és 

életképes palesztin állam, amelyek fővárosa egyaránt Jeruzsálem, és amelyek békében 

és biztonságban élnek egymás mellett az 1967-es határok mentén, az önrendelkezési jog 

alapján és teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzetközi jogot; elítél minden olyan 

egyoldalú döntést és cselekményt, amely veszélyeztetheti e megoldás kilátásait; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 

Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ közel-

keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátorának, a Knesszetnek és az izraeli 

kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak. 


