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Az Európai Parlament állásfoglalása az izraeli kormánynak a ciszjordániai telepek 
bővítéséről szóló határozatáról
(2012/2911(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az 1993. szeptember 13-i oslói megállapodásokra („Elvi nyilatkozat az átmeneti 
önkormányzati rendszerről”),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

– tekintettel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló 1995. szeptember 28-i átmeneti 
megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Izrael bejelentette, hogy körülbelül 3000 új lakóegység felépítését tervezi 
Ciszjordániában, beleértve Kelet-Jeruzsálemet is;

B. mivel Maaleh Adumim térsége a Clinton elnök által a felek közötti területcserére kijelölt 
területek egyike volt;

C. mivel a Palesztin Hatóság úgy döntött, hogy az oslói megállapodásokat megsértve nem 
tagállami megfigyelői státuszt kér az ENSZ Közgyűlésében;

D. mivel az oslói megállapodások egyik alapelve volt, hogy a nézeteltérések – köztük a 
telepek problémájának – rendezésére közvetlen tárgyalások útján kerül sor;

E. mivel az EU több ízben megerősítette, hogy támogatja a kétállami megoldást, amely 
szerint független, demokratikus, egységes és életképes palesztin állam jönne létre, amely 
békében és biztonságban él Izrael mellett;

1. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Palesztin Hatóság elutasította a vitás kérdések 
végső rendezéséről Izraellel folytatandó, az izraeli telepesek kérdésére, valamint az Izrael 
Állam biztonságára vonatkozó garanciákra is kiterjedő közvetlen tárgyalások folytatását;

2. megállapítja, hogy az Izrael és a palesztinok közötti konfliktus csak közvetlen 
tárgyalásokon rendezhető, amelyeknek figyelembe kell venniük az izraeliek és a 
palesztinok igényeit egyaránt;

3. hangsúlyozza, hogy új palesztin állam kizárólag Izrael mint zsidó állam elismerését és a 
kisebbségek (köztük a Ciszjordániában élő zsidó kisebbségek) jogállásának garantálását 
követően jöhet létre;

4. hangsúlyozza, hogy a telepek kérdését tárgyalások útján kell rendezni, és nem ez a 
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konfliktus kiváltó oka, mivel a jelenleg Ciszjordániának nevezett térségből már 50 évvel 
ezelőtt is – mielőtt az első telep létrejött volna a régióban – indítottak támadásokat Izrael 
ellen;

5. felhívja Abbász elnököt, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül kezdje újra a közvetlen 
tárgyalásokat Izraellel; sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy tegyenek diplomáciai 
erőfeszítéseket az Izrael és a Palesztin Hatóság közötti, tartós és reális békerendezésre 
irányuló párbeszéd újraindulása érdekében

6. megállapítja, hogy az ENSZ Közgyűlésében a palesztinok számára megfigyelői státuszt 
adó szavazás alááshatja a két oldal közötti tárgyalások újraindítására irányuló 
erőfeszítéseket;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió közel-keleti 
békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, az ENSZ-közgyűlés elnökének, az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjai kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti Kvartett 
megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének, 
valamint a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.


