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Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről 

(2018/2849(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

–  tekintettel a közel-keleti kvartett 2016. július 1-jei nyilatkozatára, 

– tekintettel az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és 

Spanyolország kormányának 2018. szeptember 10-i közös nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel 2010-ben az Izraeli Legfelsőbb Bíróság úgy ítélkezett, hogy Khan al-Ahmar teljes 

épületcsoportját illegálisan, a várostervezési és övezetkialakítási törvényeket megsértve 

építették fel, és ezért le kell rombolni; mivel a Legfelsőbb Bíróság azt is hangsúlyozta, 

hogy az izraeli hatóságoknak megfelelő alternatív megoldást kell találniuk az iskola 

elhelyezésére és a közösség lakosainak elszállásolására; 

B. mivel Khan al-Ahmar falut 2009-ben építették Ciszjordánia C. övezetében;  

C. mivel a falu épületei a Jeruzsálemet és a Holt-tengert összekötő forgalmas autópálya 

mellett helyezkednek el, és semmilyen alapvető infrastruktúrára nincsenek 

rácsatlakozva; 

D. mivel Khan al-Ahmar beduin közössége és az izraeli polgári közigazgatás 2010-ben 

párbeszédbe kezdett, hogy mindkét fél által elfogadható megoldást találjanak az 

áthelyezésre; 

E. mivel Khan al-Ahmar beduin közössége az izraeli hatóságok által felajánlott 

valamennyi kompromisszumos megoldást elutasította, többek között azt is, hogy Khan 

al-Ahmar lakosságát áthelyezzék a körülbelül 8 km-re található Dzsahalin nyugati 

részébe, ahol minden egyes család kapna egy közművesített, az alapvető 

infrastruktúrákhoz csatlakoztatott telket, aminek teljes költségét – az új iskola 

finanszírozásával együtt – az izraeli hatóságok állnák; 

F. mivel az izraeli legfelsőbb bíróság 2018. szeptember 5-én elutasította a Khan al-Ahmar 

lerombolásának megelőzéséről szóló petíciót, és ezzel lehetővé tette, hogy az izraeli 

kormány szabad belátása szerint lerombolja a falut; 

G. mivel a beduin közösségek letelepítése és áthelyezése gyakran vezetett feszültségekhez 

e közösségek és a nekik otthont adó közel-keleti országok hatóságai között;  

1. megjegyzi, hogy az izraeli bíróságok 2010 óta több alkalommal is foglalkoztak Khan al-

Ahmar ügyével, és hogy arra a következtetésre jutottak, hogy a települést illegálisan 

építették, ezzel lehetővé téve, hogy az izraeli kormány szabad belátása szerint 

lerombolja azt; 
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2. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a falu lerombolása milyen hatással lesz Khan al-

Ahmar beduin közösségére, és milyen esetleges következményekkel jár majd a közel-

keleti békefolyamat lezárására; 

3. megállapítja, hogy a Khan al-Ahmar-i közösség következetesen elutasítja az izraeli 

hatóságok által felajánlott valamennyi áthelyezési megoldást, és sürgeti a feleket, hogy 

tegyenek konstruktív lépéseket egy kölcsönösen elfogadható megoldás érdekében; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 

Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ 

Biztonsági Tanácsát alkotó országok kormányainak és parlamentjeinek, a közel-keleti 

kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság 

elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak. 


