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B8-0389/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απειλούμενη κατεδάφιση του 

Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων  

(2018/2849(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ 

και την Παλαιστίνη, 

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου 

της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) 

Federica Mogherini σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την παλαιστινιακή 

κοινότητα του Khan al-Ahmar, ιδίως τις δηλώσεις στις 18 Ιουλίου 2018 και 7 

Σεπτεμβρίου 2018, 

– έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης και ιδίως τα άρθρα 49 και 53, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 194 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τις αποφάσεις 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 

478 (1980), 1860 (2009), και 2334 (2016), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/19 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 

οποίες το Ισραήλ και η Παλαιστίνη είναι συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων  και 

του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, που 

έχει υπογράψει το Ισραήλ, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εξασφάλιση λογοδοσίας και δικαιοσύνης για όλες τις 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που 

εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου 2015 με ομόφωνη στήριξη από την ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, και ιδίως το άρθρο 2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 51 χρόνια μετά τον πόλεμο του 1967, το Ισραήλ συνεχίζει να 

έχει υπό κατοχή την Παλαιστίνη, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και όλες τις σχετικές 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα της Γενικής 

Συνέλευσης, και ότι το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 και με την 

Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα δεν έχει ακόμη καταστεί πλήρες μέλος του 

ΟΗΕ σύμφωνα με το ψήφισμα του ΟΗΕ του 1948· 
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη εκφράσει την υποστήριξή 

του για τη λύση των δύο κρατών, με το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, 

κυρίαρχο, ελεύθερο, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος με 

πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967, να ζουν ειρηνικά το ένα 

δίπλα στο άλλο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο και αποτελούν μείζον εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες, και αυτό επί 

σειράν ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές κατοχής και εποικισμού της 

ισραηλινής κυβέρνησης παραβιάζουν την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης και οδηγούν 

σε περαιτέρω συρρίκνωση και ολοσχερή υπονόμευση των προοπτικών επίτευξης μιας 

λύσης δύο κρατών, όπως προβλέπεται από όλες τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων 

Εθνών, καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar είναι μία από τις 18 κοινότητες Βεδουίνων 

οι οποίες, κατά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, διατρέχουν κίνδυνο βίαιης 

μετακίνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κοινότητα αποτελείται από 32 

οικογένειες, συνολικά 173 άτομα, στα οποία περιλαμβάνονται 93 παιδιά και έφηβοι· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει διαταγές κατεδάφισης για 

όλα τα κτίσματα στο Khan al-Ahmar, στα οποία περιλαμβάνονται το σχολείο (που 

εξυπηρετεί επίσης παιδιά από άλλες κοινότητες), κλινική, τζαμί και όλες οι κατοικίες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια στο Khan al-

Ahmar, αλλά ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε κτίρια που είχαν κτιστεί με τη βοήθεια 

της ΕΕ και αρνείται να καταβάλει αποζημίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη 

μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) κάλεσαν το Ισραήλ να 

μην κατεδαφίσει το χωριό των Βεδουίνων Khan al-Ahmar στην κατεχόμενη Δυτική 

Όχθη μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ που άνοιξε τον δρόμο 

για την κατεδάφιση· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Khan al-Ahmar βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της 

Ιερουσαλήμ ανάμεσα σε διάφορους ισραηλινούς οικισμούς, σε μια στρατηγική, από 

άποψη εδαφικής γειτνίασης και οικονομικής ανάπτυξης του Κράτους της Παλαιστίνης, 

περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός λαός αντιμετωπίζει κατάφωρες 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων της βίας των εποίκων, της 

εκτροπής των υδάτων, σοβαρών περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας, 

κατεδαφίσεων κατοικιών και βίαιων εκδιώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη 

μετακίνηση των κατοίκων κατεχόμενου εδάφους συνιστά σοβαρή παραβίαση του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1967, το Ισραήλ έχει 

μετακινήσει και εκτοπίσει διά της βίας ολόκληρες κοινότητες και έχει κατεδαφίσει 

περισσότερες από 50 000 παλαιστινιακές κατοικίες και κατασκευές· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η χωροταξική πολιτική χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκδίωξη των 

Παλαιστινίων και την επέκταση των δραστηριοτήτων εποικισμού· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, οιοσδήποτε τρίτος, 

περιλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, έχει χρέος να μην αναγνωρίζει, βοηθά ή 

ενισχύει τους οικισμούς, καθώς και το καθήκον να εναντιώνεται εμπράκτως σε αυτούς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα των ισραηλινών οικισμών εξακολουθούν να 

εισάγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και συνεπώς στην ευρωπαϊκή αγορά βάσει 

ρυθμίσεων προτιμησιακής μεταχείρισης, παρά το ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν 
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επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων υπό τους προτιμησιακούς όρους της 

συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο με ισραηλινούς 

οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ξένων εταιρειών στην επιχείρηση 

εποικισμού, παρέχει κίνητρα για τον εποικισμό των κατεχόμενων εδαφών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως ορίζει σαφώς η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, και 

ειδικότερα το άρθρο 2, οι σχέσεις μεταξύ των μερών [...] βασίζονται στον σεβασμό των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες διέπουν τις 

εσωτερικές και διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της 

παρούσας συμφωνίας· 

1. απευθύνει έκκληση για τον τερματισμό της 51χρονης κατοχής της Παλαιστίνης, 

συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την 

ειρήνη· 

2. θεωρεί ότι μια συμφωνία για το οριστικό καθεστώς μεταξύ του Ισραήλ και της 

Παλαιστίνης η οποία θα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 

Εθνών θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την 

περιοχή· 

3. υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή 

των απαιτούμενων υπηρεσιών, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την 

καλή διαβίωση των ατόμων που ζουν υπό την κατοχή του· 

4. θεωρεί λυπηρή την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ να 

απορρίψει τις προσφυγές κατά της κατεδάφισης του χωριού των Βεδουίνων Khan 

al-Ahmar, η οποία υπονομεύει ακόμη περισσότερο και σοβαρά τις προοπτικές για μια 

βιώσιμη λύση δύο κρατών· 

5. καταδικάζει σθεναρά την επιχείρηση εποικισμού στην οποία επιδίδεται το Ισραήλ και 

τη συνεχή επέκτασή του, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και πυροδοτεί την οργή 

των Παλαιστινίων· 

6. τονίζει ότι η κατεδάφιση κτισμάτων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων και 

άλλων υποδομών ζωτικής σημασίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, είναι 

παράνομη βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· επιβεβαιώνει την έκκληση του 

Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ανάγκη να λογοδοτούν 

όσοι παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· 

7. υπενθυμίζει ότι η διαφοροποίηση συνιστά αντικίνητρο στην παράνομη ισραηλινή 

κατοχή και επιβεβαιώνει εκ νέου την εδαφική βάση μιας λύσης δύο κρατών με βάση τα 

σύνορα του 1967· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και 

του Ισραήλ θα πρέπει να αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν εφαρμόζονται 

στα εδάφη που κατέχει το Ισραήλ από το 1967, όπως επαναλαμβάνεται στα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων· ζητεί την ορθή εφαρμογή της 

επισήμανσης των προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην αγορά 

της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και την πάγια πολιτική της ΕΕ στο θέμα 

αυτό· επισημαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει στην απαγόρευση των προϊόντων των 

ισραηλινών οικισμών, καθώς αποτελούν προϊόντα κατάφωρης παραβίασης του 

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί ταυτόχρονα, την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
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αναλάβει δράση με βάση τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 

συμμετέχουν στην παράνομη επιχείρηση εποικισμού του Ισραήλ, μεταξύ άλλων εντός 

και πέριξ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, όπως στην περίπτωση της περιοχής του Khan Al 

Ahmar· 

8. ζητεί από τον ΟΗΕ να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για 

την κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ, προκειμένου να διασωθούν οι προοπτικές 

ειρήνης με βάση τη λύση των δύο κρατών και να καταστεί πραγματικός πολιτικός 

παράγοντας και διαμεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· 

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για 

την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις 

των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κνεσέτ, το 

Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Κράτους 

της Παλαιστίνης, το Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Γενικό Γραμματέα 

του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη 

Μεσόγειο και τον Γενικό Επίτροπο της Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων 

Εθνών. 


