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Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo 
perspektyvos Izraeliui ir Palestinai
(2022/2949(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

– atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, įskaitant rezoliuciją 
Nr. 2334 (2016),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, 
steigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją1,

– atsižvelgdamas į ES pareiškimą dėl 2022 m. spalio 3 d. 12-ojo ES ir Izraelio asociacijos 
tarybos posėdžio,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą dėl strategijos „Global 
Gateway“ (JOIN(2021)0030),

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 9 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Atnaujinta partnerystė su 
pietinėmis kaimyninėmis šalimis. Nauja Viduržemio jūros regiono darbotvarkė“ 
(JOIN(2021)0002),

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 9 d. bendrą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Atnaujinta partnerystė su pietinėmis kaimyninėmis šalimis. Ekonomikos ir investicijų 
planas pietinėms kaimyninėms šalims“ (SWD(2021)0023),

– atsižvelgdamas į Abraomo susitarimus,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas reikštų, kad taikiai ir saugiai 
viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė su saugiomis ir pripažintomis sienomis ir 
nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, o Jeruzalė būtų 
abiejų valstybių sostinė;

B. kadangi Izraelio Ministras Pirmininkas Yair Lapid kalboje JT pasisakė už 
nepriklausomos Palestinos Valstybės sukūrimą su sąlyga, kad tokia valstybė susilaikys 
nuo neapykantos ir smurto; kadangi Palestinos Prezidentas Mahmoud Abbas ne kartą 
pasisakė už dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

C. kadangi tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinė žmogaus teisių teisė yra taikos ir 

1 OL L 147, 2000 6 21, p. 3.
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saugumo kertinis akmuo;

D. kadangi JT Saugumo Taryba priėmė daug rezoliucijų šiuo klausimu, įskaitant 
rezoliuciją Nr. 2334 (2016); kadangi 27 ES valstybės narės savo pareiškime po 
paskutinio ES ir Izraelio asociacijos tarybos posėdžio nurodė šias rezoliucijas ir 
būtinybę jų laikytis;

E. kadangi Izraelio vykdoma Palestinos teritorijų okupacija prasidėjo 1967 m. ir tęsiasi iki 
šiol;

F. kadangi Izraelio gyvenviečių plėtra, palestiniečiams priklausančių namų griovimas ir 
priverstinis palestiniečių iškeldinimas okupuotose Palestinos teritorijose, įskaitant Rytų 
Jeruzalę, pagal tarptautinę teisę yra neteisėtas;

G. kadangi tiek izraeliečiai, tiek palestiniečiai turi teisę gyventi saugiai; kadangi tai apima 
teisę saugoti savo sienas ir ginti savo teisėtus saugumo interesus;

H. kadangi „Hamas“ ir kitos teroristinės organizacijos toliau vykdo teroro išpuolius prieš 
Izraelį iš Gazos Ruožo, įskaitant raketų atakas, įsibrovimą į Izraelio teritoriją ir tunelių 
tiesimą; kadangi jų ideologija grindžiama tikslu sunaikinti Izraelio Valstybę;

I. kadangi buvo atvejų, kai Palestinos Administracija šlovino Palestinos teroristus kaip 
kankinius; kadangi grupuotė „Hamas“ nuolat naudoja civilius gyventojus savo 
teroristinei veiklai pridengti;

J. kadangi Palestiniečių tarpusavio susitaikymas yra svarbus elementas siekiant dviejų 
valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo.

K. kadangi, remiantis 17-ąja ES pagrindinių teisių agentūros ataskaita dėl duomenų apie 
antisemitizmą rinkimo padėties ES, po Izraelyje ir Palestinoje padidėjusios įtampos 
laikotarpių kai kuriose šalyse padaugėjo antisemitinių incidentų;

L. kadangi ES grindžiama Europos susitaikymu; kadangi Tarptautinis Holokausto aukų 
atminimo aljansas parengė darbinę antisemitizmo apibrėžtį;

M. kadangi Užsienio reikalų taryba nusprendė atnaujinti ES ir Izraelio asociacijos tarybos 
veiklą;

N. kadangi ES turi didelę diplomatijos vandens srityje patirtį;

O. kadangi strategija „Global Gateway“ pradėta įgyvendinti 2021 m. gruodžio 1 d.; 
kadangi 2021 m. vasario 9 d. Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio 
reikalams ir saugumo politikai atnaujino ir sustiprino strateginę ES ir jos pietinių 
kaimyninių šalių partnerių partnerystę pagal naują Viduržemio jūros regiono 
darbotvarkę, į kurią įtrauktas specialus pietinėms kaimyninėms šalims skirtas 
ekonomikos ir investicijų planas;

P. kadangi Europos geografinis artumas ir istoriniai ryšiai bei intensyvūs ekonominiai 
mainai su Artimųjų Rytų regionu reiškia, kad ES ir jos valstybės narės turi unikalias 
galimybes atlikti aktyvų ir veiksmingą politinį vaidmenį taikos procese tarp izraeliečių 
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ir palestiniečių, taip pat tarp arabų valstybių ir Izraelio apskritai;

Q. kadangi Abraomo susitarimai padėjo pagerinti susitarimą pasirašiusių valstybių 
bendradarbiavimą politinėje, socialinėje ir ekonominėje srityse;

R. kadangi 2022 m. spalio 11 d. Izraelis ir Libanas pasiekė susitarimą dėl bendro gamtos 
išteklių naudojimo prie savo jūrų sienų, nepaisant to, kad abi šalys vis dar kariauja;

Bendrieji principai

1. pakartoja, kad remia dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, ir pabrėžia, kad ES 
nepripažins jokių 1967 m. sienų pakeitimų, išskyrus tuos, dėl kurių susitarė šalys, 
įskaitant Jeruzalę, kaip abiejų valstybių sostinę;

2. palankiai vertina Ministro Pirmininko J. Lapido kalbą Jungtinėse Tautose, kurioje jis 
pasisakė už nepriklausomos Palestinos Valstybės sukūrimą; taip pat palankiai vertina 
pakartotines Prezidento M. Abbaso kalbas už dviejų valstybių sambūviu pagrįstą 
sprendimą; primygtinai reikalauja, kad po šių žodžių būtų imtasi konkrečių veiksmų, 
įskaitant vienašalių priemonių, kurios kenkia dviejų valstybių sambūviu pagrįstam 
sprendimui vietoje, nutraukimą ir tikrų taikos derybų atnaujinimą;

3. vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad įvairūs naujos daugumos Kneseto narių pareiškimai 
kelia pavojų taikos procesui; yra labai susirūpinęs dėl to, kad derybų dėl vyriausybės 
sudarymo metu būsimasis Izraelio Ministras Pirmininkas Benjaminas Netanyahu 
pasiekė susitarimą su dešiniosios pakraipos lyderiu Itamaru Ben Gviru dėl nelegalių 
gyvenviečių okupuotose teritorijose įteisinimo atgaline data per 60 dienų nuo atėjimo į 
valdžią; ragina kitą Izraelio vyriausybę prisiimti aiškų įsipareigojimą pritarti dviejų 
valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui;

4. primena, jog tai, kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai laikosi tarptautinės 
humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatų, įskaitant 
atskaitomybę už savo veiksmus, yra taikos ir saugumo kertinis akmuo;

5. mano, kad abiejų šalių švietimo programomis turėtų būti skatinamas susitaikymas ir 
taika ir jos turėtų atitikti JT vertybes ir UNESCO standartus;

6. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą laikytis atitinkamų JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijų, įskaitant neseniai priimtą rezoliuciją Nr. 2334 (2016), ir pabrėžia, kad jų 
reikia laikytis, kaip 27 ES valstybės narės pakartojo savo pareiškime po paskutinio ES ir 
Izraelio asociacijos tarybos posėdžio;

Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo kliūtys

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl užsitęsusios Palestinos teritorijų okupacijos; primena, 
kad Izraelio gyvenviečių plėtra, okupuotose Palestinos teritorijose, įskaitant Rytų 
Jeruzalę, vykdomas griovimas ir iškeldinimas yra neteisėti pagal tarptautinę teisę ir 
kelia grėsmę, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas taps neįmanomas, 
kaip nurodyta Tarybos išvadose šiuo klausimu;

8. ragina Izraelį visapusiškai vykdyti savo, kaip okupacinės valdžios, pareigas ir 
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įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę, ypač pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją ir 
Hagos reglamentus; ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant nutraukti blokadą 
Gazos Ruože;

9. smerkia pasikartojantį abiejų šalių smurtą prieš civilius gyventojus ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimus; pripažįsta, kad Izraelis turi teisę saugoti savo sienas ir 
ginti savo teisėtus saugumo interesus, tačiau pabrėžia, kad naudodamas jėgą jis privalo 
laikytis proporcingumo principo, taip pat gerbti teises į saviraiškos, susirinkimų ir 
asociacijų laisvę; ragina Palestinos Administraciją gerbti teisę į saviraiškos laisvę, 
įskaitant spaudos laisvę, ir kitas žmogaus teises, įskaitant LGBTIQ asmenų teises;

10. smerkia nuolatinius teroristinius išpuolius prieš Izraelį, kuriuos iš Gazos Ruožo vykdo 
grupuotė „Hamas“ ir kitos teroristinės organizacijos; primygtinai reikalauja, kad 
Palestinos Administracija nutrauktų palestiniečių teroristų, kaip kankinių, šlovinimą ir 
užkirstų kelią bet kokiai finansinei paramai terorizmui; griežtai smerkia nuolatinę 
grupuotės „Hamas“ taktiką, kuria vadovaujantis civiliai naudojami jos teroristinei 
veiklai pridengti;

11. yra susirūpinęs dėl to, kad konfliktas plinta už regiono ribų, ypač į Europą, dėl kurio 
kyla smurtas ir daugėja antisemitinių veiksmų;

12. ragina kuo greičiau surengti Prezidento ir parlamento rinkimus Palestinoje;

13. smerkia izraeliečių ir palestiniečių, įskaitant abiejų pusių politinius veikėjus, neapykantą 
kurstančias kalbas; smerkia bet kokį izraeliečių ir palestiniečių smurtą; atsižvelgdamas į 
tai, smerkia neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius Jeruzalėje, kurių metu žuvo vienas 
asmuo ir daugelis buvo sužeisti;

ES vaidmuo

14. ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, remiant 
ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, skubiai parengti Europos 
taikos iniciatyvą siekiant atkurti visapusišką, ilgalaikį ir taikų Izraelio ir Palestinos 
konflikto sprendimą; ragina valstybes nares bendradarbiauti su vyriausiuoju įgaliotiniu 
ir specialiuoju įgaliotiniu siekiant įgyvendinti tokią iniciatyvą;

15. atkreipia dėmesį į Užsienio reikalų tarybos sprendimą atnaujinti ES ir Izraelio 
asociacijos tarybos veiklą ir mano, kad ji turėtų būti naudojama ne tik ES ir Izraelio 
partnerystei stiprinti, bet ir kaip forumas dialogui su Izraelio ir Palestinos konfliktu 
susijusiais klausimais ir Artimųjų Rytų taikos procesui atgaivinti;

16. ragina vyriausiąjį įgaliotinį ir specialųjį įgaliotinį geriau pasinaudoti ES ir jos valstybių 
narių politiniais santykiais ir institucijų patirtimi; yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos 
geografinis artumas su Artimųjų Rytų regionu, istoriniai ryšiai ir intensyvūs 
ekonominiai mainai turėtų būti visapusiškai išnaudojami siekiant užtikrinti aktyvesnį ir 
veiksmingesnį politinį vaidmenį Izraelio ir Palestinos bei apskritai arabų valstybių ir 
Izraelio taikos procese;

17. primygtinai reikalauja, kad ES visapusiškai pasinaudotų strategija „Global Gateway“ ir 
pietinėms kaimyninėms šalims skirtu ekonomikos ir investicijų planu, kad būtų 
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stiprinami prekybos ryšiai, skatinamas ekonominis vystymasis ir įgyvendinami tvarūs 
projektai, atsižvelgiant į šalių partnerių poreikius ir užtikrinant ilgalaikę naudą vietos 
bendruomenėms;

18. pakartoja savo įsipareigojimą ryžtingai kovoti su antisemitizmu; patvirtina, kad ji toliau 
įgyvendins Tarptautinio Holokausto aukų atminimo aljanso darbinę apibrėžtį, kartu 
atmesdama tam tikrų subjektų bandymus pasinaudoti antisemitizmu siekiant atremti bet 
kokią kritiką prieš Izraelį; pabrėžia, kad kova su antisemitizmu turėtų būti neatsiejama 
nuo kovos su prieš arabus nukreiptų rasizmu ir kitų formų religine netolerancija ir 
neapykantos nusikaltimais;

19. yra ypač susirūpinęs dėl ribotos prieigos prie vandens Vakarų Krante ir Gazos Ruože; 
mano, kad ES turėtų stiprinti diplomatiją vandens srityje ir pasinaudoti savo patirtimi, 
kad rastų vandens trūkumo ir nelygybės regione problemos sprendimą;

20. atkreipia dėmesį į Abraomo susitarimus ir ragina ES išnagrinėti tolesnio 
bendradarbiavimo ir bendrų iniciatyvų panašia linkme galimybes; vis dėlto 
apgailestauja, kad Palestinos klausimas buvo atskirtas nuo Izraelio ir arabų valstybių 
santykių normalizavimo, nes tai susilpnino dviejų valstybių sambūviu pagrįsto 
sprendimo perspektyvas;

21. pabrėžia visų taikos susitarimų tarp arabų valstybių ir Izraelio, kurie padeda išspręsti 
Palestinos ir Izraelio konfliktą remiantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu, 
svarbą siekiant visapusiškos ir ilgalaikės taikos; pritaria Europos Parlamento Abraomo 
susitarimų tinklo sukūrimui;

22. palankiai vertina Izraelio ir Libano pasiektą susitarimą dėl bendro gamtos išteklių 
naudojimo prie savo jūrų sienų, nepaisant to, kad abi šalys vis dar kariauja;

°

° °

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių ir šalių 
kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūrai, Audito Rūmams, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui, kad ji būtų perduota subnacionaliniams parlamentams ir taryboms, 
Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms.


