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B9-0552/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de vooruitzichten voor de 
tweestatenoplossing voor Israël en Palestina
(2022/2949(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over het vredesproces in het Midden-Oosten,

– gezien de benoeming van de nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU voor het 
vredesproces in het Midden-Oosten, Sven Koopmans, op 29 april 2021,

– gezien de verklaring van de voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen met 
minister-president Bennett van Israël en haar verklaring met minister-president 
Shtayyeh van Palestina, beide op 14 juni 2022,

– gezien de verklaring van 23 november 2022 van de voorzitter van de delegatie voor de 
betrekkingen met Israël, Antonio López-Istúriz White, over de terroristische aanvallen 
in Jeruzalem,

– gezien de toespraak van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, 
voor de Knesset op 23 mei 2022, en haar bezoek aan Ramallah op 30 mei 2022,

– gezien de briefing van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in het Midden-Oosten, 
met inbegrip van de Palestijnse kwestie, zoals gegeven door de speciale VN-coördinator 
(UNSCO) voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Tor Wennesland, op 25 
augustus 2022,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 januari 2016 en 20 juni 2016 over het 
vredesproces in het Midden-Oosten,

– gezien de bijeenkomst en de conclusies van de Associatieraad EU-Israël van 3 oktober 
2022,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de vooruitzichten op vrede in het Midden-Oosten voor de Europese 
Unie een belangrijke prioriteit blijven; overwegende dat de voorzitter van het Europees 
Parlement Roberta Metsola in mei 2022 twee officiële bezoeken aan Israël en de 
Westelijke Jordaanoever heeft gebracht; overwegende dat de voorzitter van de Europese 
Commissie Ursula von der Leyen medio juni 2022 eveneens Tel Aviv en Ramallah 
heeft bezocht; overwegende dat de EU Sven Koopmans heeft benoemd tot speciale 
vertegenwoordiger van de EU (SVEU) voor het vredesproces in het Midden-Oosten, 
met een mandaat van 1 mei 2021 tot 28 februari 2023;

B. overwegende dat de EU herhaaldelijk haar steun heeft bevestigd voor de 
tweestatenoplossing, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten en met een veilige 
staat Israël en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten en levensvatbare staat 
Palestina die in vrede en veiligheid naast elkaar leven; overwegende dat de EU heeft 
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opgeroepen tot hervatting van rechtstreekse vredesbesprekingen tussen Israël en de 
Palestijnse Autoriteit;

C. overwegende dat de Israëlische premier Yair Lapid op 3 augustus 2022 verkiezingen 
heeft uitgeschreven, de vijfde in drie jaar; overwegende dat Israël zich dus momenteel 
in een delicate politieke situatie bevindt; overwegende dat er op 1 november 
verkiezingen hebben plaatsgevonden en dat kandidaat-premier Benjamin Netanyahu een 
meerderheid heeft behaald; overwegende dat de laatste verkiezingen voor de Palestijnse 
Wetgevende Raad op 25 januari 2006 zijn gehouden; overwegende dat de speciale 
UNSCO-coördinator Tor Wennesland benadrukte dat Palestijnse eenheid de sleutel is, 
aangezien een echt politiek proces “de versterking van de Palestijnse Autoriteit en haar 
vermogen om op politiek, economisch en veiligheidsgebied met Israël samen te werken 
moet omvatten, alsmede het werken aan de terugkeer van de legitieme Palestijnse 
regering naar Gaza”;

D. overwegende dat geweld, terrorisme, waaronder aanslagen tegen burgers, en het 
aanzetten tot geweld worden verergerd door provocerende maatregelen en opruiende 
retoriek, en fundamenteel onverenigbaar zijn met een vreedzame oplossing van het 
conflict; overwegende dat de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad onlangs de 
twee bomaanslagen heeft geprezen die op 23 november 2022 in Jeruzalem plaatsvonden 
en waarbij één persoon om het leven kwam en ten minste 20 anderen gewond raakten; 
overwegende dat Israël in hoge staat van paraatheid verkeert vanwege de bezorgdheid 
over een golf van terreuraanslagen; overwegende dat de EU herhaaldelijk het 
bestaansrecht van Israël, zijn recht om terrorisme te bestrijden en zijn recht om zijn 
burgerbevolking te beschermen, heeft erkend; overwegende dat Hamas, met inbegrip 
van Hamas-Izz al-Din al-Qassem, op de EU-terrorismelijst staat waarvoor beperkende 
maatregelen ter bestrijding van terrorisme gelden, evenals de Palestijnse Islamitische 
Jihad en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina;

E. overwegende dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne de fragiliteiten en 
geopolitieke spanningen in de regio heeft verergerd, en dat de voedselonzekerheid sterk 
toeneemt;

F. overwegende dat het maatschappelijk middenveld in de regio, en meer bepaald in Israël, 
de Westelijke Jordaanoever en Gaza, een sleutelrol moet spelen bij het overwinnen van 
tegenstellingen in de samenleving en het bevorderen van een sfeer van vrede, tolerantie 
en geweldloosheid;

G. overwegende dat de verklaring over de Abrahamakkoorden de in augustus 2020 
ondertekende Abrahamakkoorden herbevestigt en verwijst naar de overeenkomsten die 
daarop volgden en waarmee wordt beoogd de betrekkingen tussen Israël en andere 
Arabische staten te normaliseren;

H. overwegende dat Libanon en Israël op 27 oktober 2022 een door de VS gesteunde 
overeenkomst over maritieme afbakening hebben ondertekend om een escalatie van het 
conflict te voorkomen en de inspanningen om het grensgeschil op te lossen, te 
intensiveren; overwegende dat Joanna Wronecka, de speciale VN-coördinator voor 
Libanon, en de EU het een historische overeenkomst hebben genoemd; overwegende 
dat de Europese Unie de overeenkomst van harte heeft toegejuicht; 
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1. is bezorgd dat na de recente gebeurtenissen de vooruitzichten op een oplossing van het 
conflict zijn belemmerd door aanhoudend geweld, terroristische daden, een politieke 
impasse en een algemeen gebrek aan politieke wil; is ernstig bezorgd dat de Russische 
oorlog tegen Oekraïne ook gevolgen heeft voor de levensomstandigheden en de toegang 
tot voedsel van de bevolking in de staat Israël, op de Westelijke Jordaanoever en in 
Gaza1;

2. herhaalt zijn onwrikbare steun voor een door onderhandelingen tot stand gekomen 
tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967, die essentieel is voor vrede in 
het Midden-Oosten, met een veilige staat Israël en een onafhankelijke, democratische en 
levensvatbare Palestijnse staat die in vrede en veiligheid naast elkaar leven, met 
Jeruzalem als hoofdstad van beide staten en met volledige eerbiediging van het 
internationale recht; is van mening dat grotere inspanningen nodig zijn om te komen tot 
een rechtvaardige, alomvattende, realistische en duurzame oplossing van het conflict, 
waar al zeer lange tijd naar wordt uitgekeken;

3. onderstreept dat het van belang is dat beide partijen zo spoedig mogelijk inhoudelijke 
onderhandelingen hervatten en de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing 
handhaven; roept beide partijen op stappen te vermijden die dit doel zouden kunnen 
belemmeren en tot verdere escalatie zouden kunnen leiden, met inbegrip van unilaterale 
maatregelen die op het resultaat van de onderhandelingen zouden kunnen vooruitlopen, 
alsmede daden van terrorisme en het aanzetten tot geweld; herhaalt zijn eerdere 
oproepen aan beide partijen om zich opnieuw voor de tweestatenoplossing in te zetten;

4. betreurt ten zeerste het aanhoudende geweld, de terreurdaden en het aanzetten tot 
geweld, hetgeen fundamenteel onverenigbaar is met het bevorderen van een vreedzame 
tweestatenoplossing en het bereiken van verzoening en nog is verergerd door 
provocerende maatregelen en opruiende retoriek; veroordeelt voorts krachtig het 
lukraak afvuren van raketten door Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en andere 
terroristische groeperingen; benadrukt dat het nakomen van de verbintenis om 
doeltreffend op te treden tegen geweld, terrorisme, haatzaaiende taal en opruiing van 
cruciaal belang is om het vertrouwen te herstellen en escalatie te voorkomen dat de 
vooruitzichten op vrede verder zou ondermijnen; wijst opnieuw op zijn fundamentele 
inzet voor de veiligheid van Israël; dringt erop aan dat de daders ter verantwoording 
worden geroepen overeenkomstig de internationale mensenrechtenwetgeving; roept 
Israël op om geweld uitsluitend op proportionele wijze in te zetten bij de legitieme en 
noodzakelijke aanpak van zijn veiligheidsproblemen;

5. herinnert eraan dat de nederzettingen volgens het internationaal recht illegaal zijn en 
benadrukt dat de recente besluiten om nieuwe nederzettingen te vestigen de 
vooruitzichten op een levensvatbare tweestatenoplossing verder ondermijnen, met name 
in het E1-gebied en op de Westelijke Jordaanoever; veroordeelt het geweld van de 
kolonisten en roept op tot het afleggen van verantwoording; is bezorgd over het verlies 
van burgerlevens in de Gazastrook;

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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6. bevestigt dat hij de democratie en de soevereiniteit van de staat Israël volledig 
respecteert, met name tijdens een verkiezingscampagne en politieke strijd, en erkent ten 
volle de legitieme zorgen van Israël over zijn veiligheid en de uitdagingen waarvoor het 
staat; benadrukt de boodschap van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta 
Metsola, dat “het voor velen buiten Israël ondenkbaar is dat het bestaansrecht van Israël 
nog steeds ter discussie wordt gesteld. Laat ik duidelijk zijn: Europa zal het 
bestaansrecht van Israël altijd steunen”; herhaalt dat Israël volledig in zijn recht staat 
om het terrorisme te bestrijden en zijn burgerbevolking te beschermen; roept Israël op 
om geweld uitsluitend op proportionele wijze in te zetten bij de legitieme en 
noodzakelijke aanpak van zijn veiligheidsproblemen;

7. betreurt ten zeerste de recente lukrake lancering van raketten door Hamas op Israëlische 
bevolkingscentra en de jongste golf van terroristische bomaanslagen die door de 
Palestijnse Islamitische Jihad worden geprezen, hetgeen volgens het internationaal 
humanitair recht verboden is; betuigt zijn medeleven met de families van de 
slachtoffers; roept op tot onmiddellijke stopzetting van alle aanvallen;

8. benadrukt dat ook de democratie in Palestina verder moet worden ondersteund en roept 
de internationale gemeenschap op haar inspanningen te verdubbelen om de Palestijnse 
Autoriteit en haar instellingen te versterken met het oog op het bereiken van intra-
Palestijnse eenheid, als essentieel element voor het bereiken van de 
tweestatenoplossing; dringt er bij de Palestijnse partijen op aan onverwijld de 
inspanningen voor verzoening te hervatten, met name door het houden van presidents- 
en parlementsverkiezingen die allang hadden moeten plaatsvinden; is van oordeel dat de 
politieke scheiding tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza bijdraagt tot de 
verslechtering van de humanitaire situatie in de Gazastrook; benadrukt dat de 
Palestijnse Autoriteit in dit opzicht meer verantwoordelijkheid moet nemen en haar 
regeringstaken in Gaza op zich moet nemen;

9. verwelkomt het feit dat er op 6 oktober 2022 een Associatieraad EU-Israël heeft 
plaatsgevonden en roept de EU op de dialoog over het vredesproces via dergelijke 
bijeenkomsten te bevorderen; herhaalt dat de EU zich, zoals vermeld in de 12e 
Associatieraad EU-Israël van 19 september 2022, inzet voor een alomvattende en 
duurzame vrede voor de gehele regio en zal trachten de onlangs tot stand gebrachte 
diplomatieke betrekkingen tussen Israël en een aantal Arabische landen aan te moedigen 
en daarop voort te bouwen, teneinde de vooruitzichten op een alomvattende regeling in 
het vredesproces in het Midden-Oosten te verbeteren;

10. prijst de Abraham-akkoorden en de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en 
de Arabische staten, waardoor een intensievere samenwerking op het gebied van 
veiligheid en handel op gang is gekomen, die van groot belang is voor de heroriëntatie 
van de betrekkingen tussen de staten in de regio; verzoekt de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid (VP/HR) en de SVEU voor het vredesproces in het Midden-Oosten 
met de Arabische landen na te gaan hoe hun respectieve normaliseringsovereenkomsten 
met Israël bevorderlijk kunnen zijn voor de tweestatenoplossing en de economische 
ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en Gaza; verzoekt de VV/HV en de 
SVEU voor het vredesproces in het Midden-Oosten een nieuw vredesinitiatief te starten 
waarbij Arabische landen worden betrokken die hun betrekkingen met de staat Israël 
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hebben genormaliseerd, teneinde de huidige impasse in de onderhandelingen te 
doorbreken en de vredesbesprekingen met succes nieuw leven in te blazen; verzoekt 
daartoe het mandaat van de SVEU voor het vredesproces in het Midden-Oosten te 
verlengen totdat dit langdurige conflict daadwerkelijk is opgelost; herhaalt dat de 
Abraham-akkoorden in aanmerking moeten worden genomen in de Europese strategie 
voor de regio, die erop gericht is de regionale samenwerking aan te moedigen en de 
regio te helpen stabiliteit en vrede te bereiken; verzoekt de Commissie en de Raad de 
normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische staten te steunen door 
middel van de uitvoering en verlenging van de Abraham-akkoorden als een belangrijke 
bijdrage tot het bereiken van duurzame vrede in het Midden-Oosten;

11. verwelkomt, in het kader van de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de 
Arabische staten, het akkoord tussen de regeringen van Libanon en Israël over de 
vaststelling van een permanente zeegrens; beschouwt dit akkoord als een verdere 
positieve vooruitgang die zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en welvaart voor de 
regio en daarbuiten; is van mening dat deze overeenkomst Libanon en zijn bevolking 
verdere voordelen kan opleveren en kan voorzien in de hoognodige vraag naar 
energiebronnen als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne; is verheugd over 
de betrokkenheid van de EU bij de regionale partners op basis van het Arabische 
vredesinitiatief van 2002; roept op tot gezamenlijke inspanningen om op constructieve 
wijze tussen de partijen te bemiddelen en de vlotte hervatting van de onderhandelingen 
tussen de partijen aan te moedigen teneinde tot een rechtvaardige en realistische 
oplossing te komen;

12. beschouwt EU-financiering voor het maatschappelijk middenveld als een constructieve 
aanpak om bruggen te slaan tussen Israëli’s en Palestijnen; dringt aan op de vaststelling 
van EU-programma’s ter bevordering van intermenselijke contacten tussen 
verschillende etnische en religieuze minderheden, mensenrechtenactivisten, journalisten 
en vrouwenorganisaties als onderdeel van de inspanningen van de EU ter bevordering 
van de vrijheid van godsdienst en overtuiging, de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van vereniging, zowel in Israël als in de Palestijnse gebieden; onderstreept dat 
de EU-financiering zal moeten worden opgeschort indien duidelijk en onderbouwd 
bewijs van misbruik wordt geleverd;

13. erkent de rol die de VN-organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in 
het Nabije Oosten vervult door Palestijnse vluchtelingen vitale diensten te verlenen; 
herhaalt het belang van onderwijs bij het scheppen van vooruitzichten op een 
tweestatenoplossing; herhaalt dat haat, aanzetten tot geweld en antisemitisme in strijd 
zijn met de EU-waarden en een ernstige belemmering vormen voor de oplossing van het 
conflict; herhaalt zijn standpunt dat alle schoolboeken en schoolmaterialen die met EU-
middelen worden gesteund, in overeenstemming moeten zijn met de UNESCO-normen 
inzake vrede, verdraagzaamheid, co-existentie en geweldloosheid;

14. roept de staat Israël op toe te staan dat de humanitaire hulp de meest kwetsbaren bereikt, 
zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Gaza; herinnert eraan dat alle EU-middelen 
op hun bestemming moeten aankomen en met name de meest kwetsbaren moeten 
bereiken, en niet in verkeerde handen mogen vallen; herhaalt zijn oproep tot een 
politieke oplossing om de blokkade van de Gazastrook te beëindigen en de humanitaire 
crisis in de Gazastrook te verlichten, met inbegrip van de nodige veiligheidsgaranties 
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om geweld tegen Israël te voorkomen;

15. onderstreept dat de EU en haar lidstaten gezamenlijke initiatieven in de sociale en 
economische sectoren, waaronder drinkwater en energie, moeten steunen om de 
welvaart en de sociale uitwisseling tussen beide gebieden te bevorderen; herhaalt in dit 
verband zijn steun voor de Global Gateway-strategie, die, in synergie met het 
economisch en investeringsplan voor de zuidelijke buurlanden, gericht is op de 
ontwikkeling van handelsverbindingen als alternatief voor het Belt and Road-initiatief, 
met name tussen de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf, Jordanië, Israël, 
Palestina en Griekenland als toegangspunten voor verhandelde goederen en 
energiebronnen tot de EU; herinnert eraan dat deze alternatieve route het proces van 
regionale integratie en regionale dialoog verder zou versterken en langdurige 
partnerschappen, samenwerking en vrede tussen alle landen in de regio zou bevorderen;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de speciale vertegenwoordiger van de EU voor het vredesproces in het Midden-Oosten, 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Liga van 
Arabische Staten, de Knesset en de regering van Israël, de president van de Palestijnse 
Autoriteit en de Palestijnse Wetgevende Raad.


