
RE\1268869LV.docx PE738.881v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

B9-0552/2022

9.12.2022

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

par izredzēm panākt divu valstu risinājumu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu
(2022/2949(RSP))

Michael Gahler, Lukas Mandl, Andrius Kubilius, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Antonio López-Istúriz White, David Lega, Anna-Michelle 
Asimakopoulou
PPE grupas vārdā



PE738.881v01-00 2/6 RE\1268869LV.docx

LV

B9-0552/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par izredzēm panākt divu valstu risinājumu attiecībā uz 
Izraēlu un Palestīnu
(2022/2949(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par miera procesu Tuvajos Austrumos,

– ņemot vērā jaunā ES īpašā pārstāvja Tuvo Austrumu miera procesā Sven Koopmans 
iecelšanu 2021. gada 29. aprīlī,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Ursula von der Leyen paziņojumu ar Izraēlas 
premjerministru N. Bennett un viņas paziņojumu ar Palestīnas premjerministru 
M. Shtayyeh 2022. gada 14. jūnijā,

– ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Izraēlu priekšsēdētāja Antonio López-Istúriz White 
2022. gada 23. novembra paziņojumu par teroristu uzbrukumiem Jeruzalemē,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas Roberta Metsola 2022. gada 23. maijā 
teikto runu Knesetā un viņas vizīti Ramallā 2022. gada 30. maijā,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes brīfingu par stāvokli Tuvajos Austrumos, tostarp 
Palestīnas jautājumu, ko 2022. gada 25. augustā sniedza ANO īpašais koordinators 
(UNSCO) Tuvo Austrumu miera procesā Tor Wennesland,

– ņemot vērā Padomes 2016. gada 18. janvāra un 2016. gada 20. jūnija secinājumus par 
Tuvo Austrumu miera procesu,

– ņemot vērā 2022. gada 3. oktobrī rīkoto ES un Izraēlas Asociācijas padomes sanāksmi 
un tās secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā izredzes uz mieru Tuvajos Austrumos joprojām ir viena no galvenajām Eiropas 
Savienības prioritātēm; tā kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola 
2022. gada maijā divās oficiālās vizītēs apmeklēja Izraēlu un Jordānas Rietumkrastu; tā 
kā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen 2022. gada jūnija vidū arī 
apmeklēja Telavivu un Ramallu; tā kā ES ir iecēlusi Sven Koopmans par ES īpašo 
pārstāvi (ESĪP) Tuvo Austrumu miera procesā no 2021. gada 1. maija līdz 2023. gada 
28. februārim,

B. tā kā ES ir atkārtoti apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, kura rezultātā 
Jeruzaleme būtu abu valstu galvaspilsēta un mierā un drošībā pastāvētu līdzās droša 
Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakusesoša un dzīvotspējīga Palestīnas 
Valsts; tā kā ES ir aicinājusi atsākt tiešas miera sarunas starp Izraēlu un Palestīniešu 
pašpārvaldi;

C. tā kā 2022. gada 3. augustā Izraēlas premjerministrs Yair Lapid izsludināja vēlēšanas — 
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piektās triju gadu laikā; tā kā tādējādi Izraēlā pašlaik ir delikāta politiskā situācija; tā kā 
1. novembrī notika vēlēšanas un balsu vairākumu ieguva kandidāts, agrākais 
premjerministrs, Benjamin Netanyahu; tā kā Palestīniešu likumdošanas padomes 
pēdējās vēlēšanas notika 2006. gada 25. janvārī; tā kā īpašais koordinators (UNSCO) 
Tor Wennesland uzsvēra, ka būtiska nozīme ir palestīniešu vienotībai, jo reālam 
politiskajam procesam „ir jāietver Palestīniešu pašpārvaldes stiprināšana un tās spēja 
sadarboties ar Izraēlu politiskajās, ekonomiskajās un drošības jomās, kā arī darbs pie tā, 
lai Gazā atgrieztos likumīgā Palestīnas valdība”;

D. tā kā vardarbību, terorismu, tostarp uzbrukumus civiliedzīvotājiem, un kūdīšanu uz 
vardarbību saasina provokatīvi pasākumi un musinoša retorika un tie principā nav 
savienojami ar konflikta atrisināšanu mierīgā ceļā; tā kā palestīniešu teroristu grupējums 
“Islāma džihāds” nesen slavināja divus bumbas sprādzienus, kas notika 2022. gada 
23. novembrī Jeruzalemē un nogalināja vienu cilvēku un vēl vismaz 20 cilvēkus 
ievainoja; tā kā Izraēlā ir augsts trauksmes līmenis, jo pastāv bažas par terora aktu vilni; 
tā kā ES ir atkārtoti atzinusi Izraēlas tiesības pastāvēt, tās tiesības cīnīties pret terorismu 
un tās tiesības aizsargāt savus civiliedzīvotājus; tā kā “Hamas”, arī “Hamas-Izz al-Din 
al-Qassem”, tāpat kā grupējums “Palestīniešu islāma džihāds” un Palestīnas 
Atbrīvošanas tautas fronte, ir iekļauti ES sagatavotajā teroristu sarakstā, uz kuru attiecas 
ierobežojoši terorisma apkarošanas pasākumi;

E. tā kā Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir saasinājis nestabilitāti un ģeopolitisko 
spriedzi reģionā un strauji pieaug pārtikas nodrošinājuma nepietiekamība;

F. tā kā pilsoniskajai sabiedrībai šajā reģionā, konkrētāk — Izraēlā, Jordānas Rietumkrastā 
un Gazā, ir būtiska nozīme, veidojot tiltus sabiedrībā un sekmējot miera, iecietības un 
nevardarbības gaisotni;

G. tā kā Ābrama vienošanās deklarācijā ir atkārtoti apstiprināta 2020. gada augustā 
parakstītā Ābrama vienošanās un ir sniegta atsauce uz tai sekojošajiem nolīgumiem, 
kuru mērķis ir normalizēt attiecības starp Izraēlu un citām arābu valstīm;

H. tā kā 2022. gada 27. oktobrī Libāna un Izraēla parakstīja ar ASV starpniecību noslēgtu 
jūras demarkācijas nolīgumu, lai izvairītos no konflikta saasināšanās un pastiprinātu 
centienus atrisināt robežu strīdu; tā kā ANO īpašā koordinatore Libānas jautājumos 
Joanna Wronecka un ES to nosauca par vēsturisku nolīgumu; tā kā Eiropas Savienība 
ļoti atzinīgi novērtēja šo nolīgumu, 

1. pauž bažas par to, ka, ņemot vērā nesenos notikumus, pastāvīgā vardarbība, terora akti, 
politiskais strupceļš un vispārējs politiskās gribas trūkums ir kavējis konflikta 
atrisināšanas izredzes; pauž dziļas bažas par to, ka Krievijas karš pret Ukrainu ietekmē 
arī Izraēlas Valstī, Jordānas Rietumkrastā un Gazas joslā dzīvojošo cilvēku dzīves 
apstākļus un viņu piekļuvi pārtikai1;

2. atkārtoti pauž nelokāmu atbalstu sarunu ceļā panāktam divu valstu risinājumam, 

1 https://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.MSFI.ZS?locations=IL; 
https://www.wfp.org/countries/palestine#:~:text=Prior%20to%20the%20outbreak%20of,it%20is%20around%20
64%20percent 

https://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.MSFI.ZS?locations=IL
https://www.wfp.org/countries/palestine#:~:text=Prior%20to%20the%20outbreak%20of,it%20is%20around%2064%20percent
https://www.wfp.org/countries/palestine#:~:text=Prior%20to%20the%20outbreak%20of,it%20is%20around%2064%20percent
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pamatojoties uz 1967. gada robežlīnijām, kas ir būtiski mieram Tuvajos Austrumos, 
mierā un drošībā pastāvot līdzās drošai Izraēlas Valstij un neatkarīgai, demokrātiskai un 
dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij un Jeruzalemei esot abu valstu galvaspilsētai; uzskata, 
ka ir jāpastiprina centieni, lai panāktu ilgi gaidīto konflikta atrisinājumu, kas būtu 
taisnīgs, visaptverošs, reālistisks un ilgstošs;

3. uzsver, ka ir svarīgi, lai abas puses pēc iespējas ātrāk atsāktu sarunas pēc būtības un 
saglabātu divu valstu risinājuma dzīvotspēju; aicina abas puses izvairīties no tādu 
pasākumu veikšanas, kas varētu kavēt šo mērķi un izraisīt turpmāku eskalāciju, 
tostarp — vienpusēju pasākumu veikšanas, kas varētu ietekmēt sarunu iznākumu, kā arī 
izraisīt terora aktus un kūdīšanu uz vardarbību; atkārtoti aicina abas puses no jauna 
apliecināt savu apņemšanos attiecībā uz divu valstu risinājumu;

4. pauž lielu nožēlu par pastāvīgo vardarbību, terora aktiem un kūdīšanu uz vardarbību, 
kas ir pilnīgā pretrunā centieniem rast miermīlīgu divu valstu risinājumu un panākt 
izlīgumu un ko pastiprina provokatīvi pasākumi un musinoša retorika; stingri nosoda arī 
“Hamas”, “Palestīniešu islāma džihāda” un citu teroristu grupējumu rīcību, tiem 
neselektīvi izšaujot raķetes; uzsver, ka apņemšanās efektīvi apkarot vardarbību, 
terorismu, naida kurināšanu un kūdīšanu ir būtiska, lai atjaunotu uzticību un lai novērstu 
situācijas saasināšanos, kas vēl vairāk mazinātu izredzes panākt mieru; atgādina par 
savu būtisko apņemšanos attiecībā uz Izraēlas drošību; aicina saukt vainīgos pie 
atbildības saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām; aicina Izraēlu ievērot samērīgumu 
spēka izmantošanā, risinot savas drošības problēmas, kas ir likumīgi un nepieciešami;

5. atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām apmetnes ir nelikumīgas, un uzsver, 
ka nesenie lēmumi izveidot jaunas apmetnes vēl vairāk apdraud izredzes uz divu valstu 
risinājuma dzīvotspēju, jo īpaši E1 teritorijā un Jordānas Rietumkrastā; nosoda apmetņu 
iemītnieku vardarbību un prasa saukt pie atbildības; pauž bažas par civiliedzīvotāju 
bojāeju Gazas joslā;

6. atkārtoti apstiprina, ka pilnībā respektē Izraēlas demokrātiju un suverenitāti, jo īpaši 
vēlēšanu kampaņas un politisko cīņu laikā, un pilnībā atzīst Izraēlas likumīgās bažas par 
drošību un problēmas, ar kurām tā saskaras; uzsver Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas 
Roberta Metsola vēstījumu, ka „ārpus Izraēlas daudziem nav aptverams, ka joprojām 
tiek apšaubītas Izraēlas tiesības pastāvēt. Vēlos skaidri teikt — Eiropa vienmēr atbalstīs 
Izraēlas tiesības pastāvēt”; atkārtoti norāda, ka Izraēlai ir visas tiesības cīnīties pret 
terorismu un tiesības aizsargāt savus civiliedzīvotājus; aicina Izraēlu, lai tā, aizstāvot 
savas likumīgās drošības intereses, ievēro samērīgumu spēka izmantošanā;

7. pauž dziļu nožēlu par “Hamas” pēdējo neselektīvo raķešu palaišanu Izraēlas apdzīvoto 
centru virzienā un par pēdējo teroristisko bumbas sprādzienu vilni, ko slavināja 
grupējums “Palestīniešu islāma džihāds”, ko aizliedz starptautiskās humanitārās 
tiesības; izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm; prasa nekavējoties izbeigt visus uzbrukumus;

8. uzsver, ka arī turpmāk būtu jāatbalsta demokrātija Palestīnā, un aicina starptautisko 
sabiedrību dubultot centienus Palestīniešu pašpārvaldes un tās iestāžu stiprināšanā, lai 
panāktu vienotību pašu palestīniešu starpā, kas ir būtisks elements, lai panāktu 
divu-valstu risinājumu; mudina palestīniešu spēkus nekavējoties atsākt centienus panākt 
izlīgumu, jo īpaši sarīkojot prezidenta un likumdevēju vēlēšanas, kuras rīkot vajadzēja 
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jau sen; uzskata, ka Jordānas Rietumkrasta un Gazas politiskā nodalīšana veicina 
humanitārās situācijas pasliktināšanos Gazas joslā; uzsver, ka šajā ziņā Palestīniešu 
pašpārvaldei ir jāuzņemas lielāka atbildība un jāuzņemas valdības funkcijas Gazā;

9. atzinīgi vērtē to, ka 2022. gada 6. oktobrī notika ES un Izraēlas Asociācijas padomes 
sanāksme, un aicina ES veicināt šādās sanāksmēs dialogu par miera procesu; atkārtoti 
uzsver ES apņemšanos, kā minēts ES un Izraēlas Asociācijas padomes 12. sanāksmē 
2022. gada 19. septembrī, attiecībā uz visaptveroša un ilgstoša miera nodrošināšanu visā 
reģionā un censties veicināt un attīstīt nesen izveidotās diplomātiskās attiecības starp 
Izraēlu un vairākām arābu valstīm, lai uzlabotu izredzes panākt visaptverošu risinājumu 
Tuvo Austrumu miera procesā;

10. atzinīgi vērtē Ābrama vienošanos un Izraēlas un arābu valstu attiecību normalizēšanos, 
kas ir padziļinājušas sadarbību drošības un tirdzniecības jomā, kas reģionā ir spēcīgs 
faktors starpvalstu attiecību reorganizācijā; aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / 
Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un ESĪP 
Tuvo Austrumu miera procesā kopīgi ar arābu valstīm izpētīt, kā to attiecīgie 
normalizācijas nolīgumi ar Izraēlu varētu veicināt divu valstu risinājumu un Jordānas 
Rietumkrasta un Gazas ekonomisko attīstību; aicina PV/AP un ESĪP Tuvo Austrumu 
miera procesā sākt jaunu miera iniciatīvu, kas ietvertu arābu valstis, kuras ir 
normalizējušas savas attiecības ar Izraēlas Valsti, lai atbloķētu pašreiz apturētās sarunas 
un sekmīgi atjaunotu miera sarunas; šajā nolūkā aicina pagarināt ESĪP Tuvo Austrumu 
miera procesā pilnvaru termiņu līdz brīdim, kad tiks efektīvi atrisināts šis ilgstošais 
konflikts; atkārtoti apstiprina, ka Eiropas stratēģijā reģionam, kuras mērķis ir veicināt 
reģionālo sadarbību un palīdzēt reģionam panākt stabilitāti un mieru, ir jāņem vērā 
Ābrama vienošanās; aicina Komisiju un Padomi atbalstīt Izraēlas un arābu valstu 
attiecību normalizēšanu, īstenojot un paplašinot Ābrama vienošanās, jo tās ir svarīgs 
ieguldījums ilgstoša miera panākšanai Tuvajos Austrumos;

11. Izraēlas un arābu valstu attiecību normalizēšanās kontekstā atzinīgi vērtē Libānas un 
Izraēlas valdību vienošanos noteikt pastāvīgu jūras robežu; uzskata, ka šī vienošanās vēl 
vairāk veicinās pozitīvu progresu, kas nodrošinās lielāku drošību, stabilitāti un 
labklājību reģionā un ārpus tā; uzskata, ka šī vienošanās var sekmēt papildu ieguvumus 
Libānai un tās tautai, kā arī reaģēt uz pieprasījumu pēc tik ļoti nepieciešamajiem 
energoresursiem, kas radies Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā; atzinīgi vērtē ES 
sadarbību ar reģionālajiem partneriem, pamatojoties uz 2002. gada Arābu valstu miera 
iniciatīvu; aicina apvienot centienus, lai konstruktīvi darbotos iesaistīto pušu starpā kā 
vidutāji un veicinātu pušu sarunu raitu atsākšanu ar mērķi panākt taisnīgu un reāli 
iesējamu risinājumu;

12. uzskata, ka finansējums pilsoniskajai sabiedrībai no ES līdzekļiem ir konstruktīva 
iesaistīšanās tiltu veidošanā starp izraēliešiem un palestīniešiem; aicina ar ES 
programmām uzlabot cilvēku savstarpējos kontaktus starp dažādām etniskajām un 
reliģiskajām minoritātēm, cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un sieviešu 
organizācijām — kā daļu no ES centieniem veicināt reliģijas un ticības brīvību, vārda 
brīvību un biedrošanās brīvību gan Izraēlā, gan palestīniešu teritorijās;

13. atzīst ANO Palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos 
nozīmi palestīniešu bēgļu nodrošināšanā ar vitāli svarīgiem pakalpojumiem; atkārtoti 
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uzsver, ka, veidojot izredzes uz divu valstu risinājuma panākšanu, svarīga nozīme ir 
izglītībai; atkārtoti norāda, ka naids, kūdīšana uz vardarbību un antisemītisms ir 
pretrunā ES vērtībām un ir būtisks šķērslis konflikta atrisināšanai; atkārtoti pauž 
nostāju, ka visām skolas mācību grāmatām un skolās izmantotajiem materiāliem, kurus 
atbalsta ar Savienības līdzekļiem, ir jāatbilst UNESCO miera, iecietības, 
līdzāspastāvēšanas un nevardarbības standartiem; uzsver, ka tad, ja tiks saņemti skaidri 
un pamatoti pierādījumi par ļaunprātīgu izmantošanu, ES finansējums būs jāaptur;

14. aicina Izraēlas Valsti ļaut sniegt humāno palīdzību visneaizsargātākajiem gan Jordānas 
Rietumkrastā, gan Gazā; atgādina, ka visiem ES finansējuma līdzekļiem ir jānokļūst līdz 
galamērķim — jo īpaši visneaizsargātākajiem cilvēkiem — un tie nedrīkst nonākt 
nepareizajās rokās; atkārtoti aicina rast politisku risinājumu, lai izbeigtu blokādi un 
atvieglotu Gazas joslā pastāvošo humanitāro krīzi, tostarp panākt nepieciešamās 
drošības garantijas, lai novērstu vardarbību pret Izraēlu;

15. uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir jāatbalsta kopīgas iniciatīvas sociālajā jomā un 
ekonomikā, ieskaitot ūdensapgādi un enerģētiku, lai veicinātu labklājību un sociālo 
apmaiņu starp šīm abām teritorijām; šajā sakarībā atkārtoti pauž atbalstu stratēģijai 
“Global Gateway” (“globālā vārteja”), kuras mērķis ir sinerģijā ar ekonomikas un 
investīciju plānu dienvidu kaimiņreģionam attīstīt tirdzniecības saiknes — kā 
alternatīvu iniciatīvai “Viena josla, viens ceļš”, jo īpaši starp Persijas līča sadarbības 
padomes valstīm, Jordāniju, Izraēlu, Palestīnu un Grieķiju kā ieejas punktiem, pa 
kuriem tirdzniecības procesā esošās preces un energoresursi nonāk ES; atgādina, ka šis 
alternatīvais ceļš vēl vairāk uzlabotu reģionālās integrācijas un reģionālā dialoga 
procesu un veicinātu ilgstošas partnerības, sadarbību un mieru starp visām reģiona 
valstīm;

16. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim 
Tuvo Austrumu miera procesā, ANO ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas 
ģenerālsekretāram, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes 
priekšsēdētājam un Palestīniešu likumdošanas padomei.


