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Euroopa Parlamendi resolutsioon Iisraeli valitsuse otsuse kohta laiendada asundusi 
Läänekaldal
(2012/2911(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eelkõige 22. novembri 
2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gazas1,

– võttes arvesse välisasjade nõukogu 19. novembri 2012. aasta järeldusi Gaza kohta,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Catherine Ashtoni 2. detsembri 2012. aasta avaldust Iisraeli valitsuse kava kohta 
laiendada asundusi,

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni avaldust, mis käsitleb 3000 äsja 
heakskiidetud Iisraeli asunduskodu ehitamist Ida-Jeruusalemma ja Läänekaldale,

– võttes arvesse resolutsiooni A/HRC/RES/S-12/1 inimõiguste olukorra kohta Palestiina 
okupeeritud aladel, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, mille ÜRO inimõiguste nõukogu 16. 
oktoobril 2009. aastal oma 12. eriistungjärgul vastu võttis,

– võttes arvesse ELi missiooni juhtide aruannet Ida-Jeruusalemma kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 22. novembril 2012 toetas ÜRO Peaassamblee ülekaaluka häälteenamusega 
Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasi ettepanekut anda Palestiinale ÜROs 
mitteliikmest vaatlejariigi staatus;

B. arvestades, et Iisraeli valitsus lükkas ÜRO Peaassamblee otsuse ühehäälselt tagasi, 
käsitledes seda sammu kui Iisraeli Riigiga allkirjastatud lepingute ränka rikkumist;

C. arvestades, et päev pärast ÜRO Peaassambleel toimunud hääletust teatas Iisraeli valitsus, 
et heaks on kiidetud 3000 eluaseme ehitamine Ida-Jeruusalemma ja Läänekaldale, ning 
otsustatud on jätkata arendustegevuse kavandamist ja vööndi rajamist seoses nn E1 
projektiga Jeruusalemma ja Ma’ale Adumimi asunduse vahel;

D. arvestades, et kui E1 projekt ellu viiakse, lõikab see Ida-Jeruusalemma ära ülejäänud 
Läänekaldast ning osaliselt eraldab Läänekalda põhja- ja lõunaosa; arvestades, et ÜRO 
peasekretäri Ban Ki-mooni sõnul „annaks see peaaegu hukutava löögi allesjäänud 
võimalustele kahe riigi lahenduse tagamiseks”;

E. arvestades, et lisaks sellele on Iisraeli valitsus teatanud, et ta võib peatada Palestiina 
omavalitsusele sel kuul kogutud maksutulu ülekandmise ja kasutada seda raha selleks, et 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0454. 
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tasuda umbes pool üha suurenevast võlast, mis Palestiina omavalitsus võlgneb Iisraeli 
elektrifirmale;

F. arvestades, et EL ei suutnud vastu võtta ühist seisukohta, kuidas hääletada ÜRO 
Peaassambleel, kus Palestiina taotlust toetasid 14 liikmesriiki, 12 jäid erapooletuks ja üks 
liikmesriik oli vastu; arvestades, et mõned liikmesriigid on Iisraeli suursaadikutele 
väljendanud oma muret Iisraeli valitsuse otsuse pärast laiendada asundusi Läänekaldal; 

G. arvestades, et kahepoolsed läbirääkimised tervikliku lahenduse leidmiseks Iisraeli-
Palestiina konfliktile on peatatud; arvestades, et Iisraeli asundusi Läänekaldal pidevalt 
laiendatakse, mida näitab ka hiljuti välja kuulutatud hange rohkem kui 1200 eluaseme 
ehitamiseks Ramoti ja Pisgat Ze'evi asundustes;

H. arvestades, et ELi tõhusa kontrollimehhanismi puudumise tõttu jätkub Iisraeli asundustes 
valmistatud toodete sooduskorras pääs Euroopa turule; arvestades, et oma 5. juuli 2012. 
aasta resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament, et „kehtivaid ELi õigusakte ning ELi ja 
Iisraeli kahepoolseid lepinguid täielikult ja tulemuslikult rakendataks, tagamaks et ELi 
kontrollimehhanism – nn tehnilised kokkulepped – ei võimaldaks Iisraeli asunduste 
toodete importi Euroopa turule ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingu sooduskorra alusel”;

I. arvestades, et Palestiina pool peab asunduste laiendamise lõpetamist kõneluste jätkamise 
eeltingimuseks; arvestades, et Iisraeli asundused okupeeritud aladel on ebaseaduslikud 
rahvusvahelise õiguse kohaselt ja seavad pöördumatult ohtu kahe riigi lahenduse;

J. arvestades, et kahtluse alla ei saa seada palestiinlaste õigust enesemääramisele ja oma 
riigile nagu ka Iisraeli õigust olemasolule turvalistes piirides; 

K. arvestades, et Iisraeli operatsioon „Kaitsesammas” lõppes 21. novembril 2012, kuna 
Egiptuse vahendusel sõlmiti kokkulepe Hamasiga Gaza sektoris; arvestades, et 
piiriületuspunktid Gaza sektorisse sisenemiseks ja sealt väljumiseks on olnud 2007. aasta 
juunist alates suletud; arvestades, et Gaza sektori blokaad on elanikkonna kollektiivne 
karistamine, mis on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

1. mõistab hukka Iisraeli valitsuse otsuse jätkata asunduste laiendamist Läänekaldal ja 
ettevalmistustöid projektiga E1, mis pöördumatult takistaks elujõulise Palestiina riigi 
moodustamist tulevikus;

2. rõhutab, et sellise otsuse langetamine pärast Palestiina staatuse ajaloolist tõstmist näib 
kättemaksuna ja palestiinlaste põhjendamatu karistamisena Mahmoud Abbasi algatuse 
eest, mida ÜROs toetas 138 riiki;

3. on seisukohal, et Palestiina uus staatus ÜROs aitab paremini tasakaalustada poolte rolli 
otseläbirääkimiste taasalustamiseks; 

4. kordab oma seisukohta, et ei ole alternatiivi läbirääkimiste teel saavutatavale konflikti 
terviklikule lahendusele, mis põhineks kahe riigi lahendusel, kus Iisrael ja Palestiina riik 
eksisteeriksid kõrvuti kindlates ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; nõuab sellega 
seoses pooltelt vajalikke jõupingutusi, et luua tingimused sisuliste otseläbirääkimiste 
taasalustamiseks;
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5. kutsub Iisraeli valitsust üles jätkama maksutulu ülekandmist Palestiina omavalitsusele 
allkirjastatud kokkulepete alusel, et vältida niigi keerulise humanitaarolukorra halvenemist 
okupeeritud aladel;

6. tervitab 21. novembril 2012. aastal Egiptuse vahendusel saavutatud kokkulepet, millega 
lõpetatakse äsjane konflikt Gaza sektoris ja Lõuna-Iisraelis, ning kutsub pooli üles 
alustama läbirääkimisi, et kindlustada relvarahu ja sillutada teed kogu vaenutegevuse 
püsivaks peatamiseks;

7. nõuab, et Iisrael lõpetaks kohe Gaza sektori blokaadi, et hõlbustada rahvusvahelise 
humanitaarabi juurdepääsu Gaza sektorile ning austada sealsete Palestiina elanike 
inimväärikust ning õigust paremale tulevikule;

8. rõhutab, et kõik pooled peavad igas olukorras austama inimõigusi ja rahvusvahelist 
humanitaarõigust, see on tähtis eeltingimus õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Lähis-
Idas, ning juhib taas kord tähelepanu sellele, et rahumeelsed ja vägivallast hoiduvad 
vahendid on ainus tee leidmaks iisraellaste ja palestiinlaste vahelisele konfliktile püsivat 
lahendust;

9. nõuab endiselt palestiinlastelt leppimist, mis aitaks taasühendada Gaza sektoris, 
Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas elavad palestiinlased, kes on osa Palestiina okupeeritud 
aladel elavast Palestiina rahvast;

10. nõuab veel kord kõigi Iisraeli asunduste ehitamise peatamist Läänekaldal, et muude 
eesmärkide seas sillutada teed pooltevaheliste konstruktiivsete ja sisuliste läbirääkimiste 
taasalustamiseks;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema vajalikke jõupingutusi, et kehtivaid ELi 
õigusakte ning ELi ja Iisraeli kahepoolseid lepinguid täielikult ja tulemuslikult 
rakendataks, tagamaks et ELi kontrollimehhanism – nn tehnilised kokkulepped – ei 
võimaldaks Iisraeli asunduste toodete importi Euroopa turule ELi ja Iisraeli 
assotsieerimislepingu sooduskorra alusel;

12. peab kahetsusväärseks, et taas kord ei suutnud Euroopa Liit rääkida ÜROs ühel häälel, kui 
arutusel oli Mahmoud Abbasi õiguspärane taotlus tõsta Palestiina staatust, ning kutsub 
komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema järeldusi sellest äsjasest 
kahetsusväärsest ELi vajakajäämisest, et leida mooduseid selliste olukordade vältimiseks 
tulevikus;

13. kinnitab veel kord, et ELi ja Iisraeli suhete tihedamaks muutmise kindlaks tingimuseks 
peab olema rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse range järgimine, sealhulgas Gaza 
sektori blokaadi kohene lõpetamine, asunduste ehitamise täielik peatamine Läänekaldal, 
sealhulgas Ida-Jeruusalemmas, ning tegelike kohustuste ja meetmete võtmine eesmärgiga 
saavutada terviklik rahukokkulepe ning täielikult rakendada Euroopa Ühenduse ja 
Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna ajutine 
assotsiatsioonileping;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
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liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku 
esindajale, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina 
Seadusandlikule Nõukogule ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee 
organitele.


