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Резолюция на Европейския парламент относно заплахата за разрушаване на Хан 

ал Ахмар и други бедуински селища 

(2018/2849(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 7 септември 2018 г. относно 

последните развития във връзка с планираното разрушаване на Хан ал Ахмар, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

A. като има предвид, че Върховният съд на Израел отхвърли жалбите на жителите на 

Хан ал Ахмар; като има предвид, че общността Хан ал Ахмар се намира на 

чувствително място в зона C; като има предвид, че Върховният съд постанови, че 

съответните органи имат разрешение да реализират плана за преместване на 

жителите в западен Джахалин; като има предвид, че Върховният съд позволи на 

израелските органи да продължат с плановете за разрушаването; 

1. като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 7 септември 

2018 г. относно последните развития във връзка с планираното разрушаване на 

Хан ал Ахмар, в което Европейският съюз призовава израелските органи да 

преосмислят решението си за разрушаване на Хан ал Ахмар; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 

правителството на Израел, на Кнесета, на председателя на Палестинската 

автономна власт и на Палестинския законодателен съвет. 


