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Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na 
Zahodnem bregu
(2012/2911(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Bližnjem vzhodu,

– ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih 
sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

– ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 28. septembra 
1995,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je izraelska vlada objavila svoje načrte za gradnjo približno 3000 novih stanovanjskih 
enot na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu;

B. ker je bilo območje naselja Male Adumim med tistimi, ki jih je predsednik Clinton 
namenil za izmenjavo ozemelj med stranema;

C. ker so palestinske oblasti sklenile, da si bodo na generalni skupščini Združenih narodov 
prizadevale za priznanje statusa države nečlanice opazovalke, kar ni v skladu s sporazumi 
iz Osla;

D. ker je eno od temeljnih načel sporazumov iz Osla, da se nesoglasja, tudi v zvezi z 
vprašanji naselbin, rešujejo z neposrednimi pogajanji;

E. ker je EU večkrat potrdila svojo podporo rešitvi o soobstoju dveh držav, pri čemer bi 
država Izrael in neodvisna, demokratična in trajna sosednja palestinska država živeli 
druga ob drugi v ozračju miru in varnosti;

1. je zelo zaskrbljen, ker so palestinske oblasti zavrnile sodelovanje v neposrednih pogovorih 
z Izraelom o končni rešitvi njunih sporov, ki bodo obsegali tudi vprašanja izraelskih 
naseljencev in jamstvo za varnost v državi Izrael;

2. ugotavlja, da bo spor med Izraelom in Palestino mogoče rešiti samo z neposrednimi 
pogajanji, v katerih bodo obravnavane potrebe obojih, Izraelcev in Palestincev;

3. poudarja, da nove palestinske države ne bo, dokler ne bo Izrael priznan kot judovska 
država in bo zaščiten status manjšin (tudi judovskih manjšin, ki živijo na Zahodnem 
bregu);

4. poudarja, da je treba vprašanje naselbin rešiti prek pogajanj in da ni osnova spora, saj so 
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bili z območja, zdaj znanega kot Zahodni breg, izvajani napadi proti Izraelu že 50 let pred 
obstojem ene same naselbine v tej regiji;

5. poziva predsednika Abasa, naj brez odlašanja in postavljanja pogojev ponovno začne 
neposredne pogovore; poziva EU in države članice, naj si po diplomatski poti prizadevajo, 
da bi ponovno vzpostavile dialog med Izraelom in palestinskimi oblastmi, da bi dosegle 
trajen in realen mirovni sporazum;

6. opozarja, da bi utegnilo izglasovanje generalne skupščine ZN o dodelitvi statusa 
opazovalke Palestini spodkopati prizadevanja za ponoven začetek pogajanj med stranema;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in 
parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem 
vzhodu, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega 
sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku 
palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.


