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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 attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, tostarp Rezolūciju 
Nr. 2334 (2016. gads),

– ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju 
starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras 
puses1,

– ņemot vērā ES paziņojumu par ES un Izraēlas Asociācijas padomes 12. sanāksmi 
2022. gada 30. septembrī,

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2021. gada 1. decembra kopīgo paziņojumu “Global Gateway” 
(JOIN(2021)0030),

– ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas 
jautājumos 2021. gada 9. februāra kopīgo paziņojumu “Atjaunināta partnerība ar 
dienvidu kaimiņreģionu. Jauna programma Vidusjūras reģionam” (JOIN(2021)0002),

– ņemot vērā Komisijas kopīgo dienestu 2021. gada 9. februāra darba dokumentu 
“Atjaunota partnerība ar dienvidu kaimiņreģionu. Ekonomikas un investīciju plāns 
dienvidu kaimiņvalstīm” (SWD(2021)0023),

– ņemot vērā tā dēvētās Ābrama vienošanās,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā divu valstu risinājums nozīmētu Izraēlas Valsti ar drošām un atzītām robežām un 
neatkarīgu, demokrātisku, līdzās pastāvošu un dzīvotspējīgu Palestīnas valsti, kuras 
pastāvētu līdzās mierā un drošībā, un abu valstu galvaspilsēta būtu Jeruzaleme;

B. tā kā Izraēlas premjerministrs Yair Lapid uzrunā ANO pauda atbalstu neatkarīgas 
Palestīnas valsts izveidei ar nosacījumu, ka šādai valstij ir jāatturas no naida un 
vardarbības; tā kā palestīniešu prezidents Mahmoud Abbas ir vairākkārt paudis atbalstu 
divu valstu risinājumam;

C. tā kā starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības ir miera un 
drošības stūrakmens;

1 OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.
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D. tā kā ANO Drošības padome šajā jautājumā ir pieņēmusi vairākas rezolūcijas, tostarp 
Rezolūciju Nr. 2334 (2016. gads); tā kā 27 ES dalībvalstis savā paziņojumā pēc ES un 
Izraēlas Asociācijas padomes pēdējās sanāksmes atsaucās uz šīm rezolūcijām un 
norādīja, ka tās ir jāievēro;

E. tā kā Izraēlas veiktā palestīniešu teritoriju okupācija sākās 1967. gadā un turpinās līdz 
pat šai dienai;

F. tā kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Izraēlas apmetņu paplašināšana, palestīniešu 
māju nojaukšana un palestīniešu piespiedu izlikšana no mājokļiem okupētajās 
palestīniešu teritorijās, tostarp Austrumjeruzalemē, ir nelikumīga;

G. tā kā gan izraēliešiem, gan palestīniešiem ir tiesības dzīvot drošībā; tā kā tas ietver 
tiesības aizsargāt savas robežas un aizstāvēt savas likumīgās drošības intereses;

H. tā kā organizācija “Hamas” un citas teroristu organizācijas turpina veikt terora aktus 
pret Izraēlu no Gazas, tostarp raķešu uzbrukumus, iefiltrēšanos Izraēlā un tuneļu 
būvniecību; tā kā viņu ideoloģijas pamatā ir mērķis iznīcināt Izraēlas Valsti;

I. tā kā ir bijuši gadījumi, kad Palestīniešu pašpārvalde slavina palestīniešu teroristus kā 
mocekļus; tā kā “Hamas” pastāvīgi izmanto civiliedzīvotājus, lai maskētu savas 
teroristiskās darbības;

J. tā kā palestīniešu savstarpējs izlīgums ir svarīgs aspekts divu valstu risinājuma 
panākšanai;

K. tā kā saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras 17. ziņojumu par stāvokli datu vākšanā par 
antisemītismu ES paaugstinātas spriedzes periodiem Izraēlā un Palestīnā seko ar 
antisemītismu saistītu incidentu skaita pieaugums dažās valstīs;

L. tā kā ES pamatā ir Eiropas izlīgums; tā kā Starptautiskā holokausta piemiņas alianse ir 
izstrādājusi antisemītisma darba definīciju;

M. tā kā Ārlietu padome nolēma atsākt ES un Izraēlas Asociācijas padomes darbību;

N. tā kā ES ir ievērojama pieredze diplomātijā ūdens resursu jomā;

O. tā kā stratēģija “Global Gateway” tika aizsākta 2021. gada 1. decembrī; tā kā 2021. gada 
9. februārī Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas 
jautājumos atjaunoja un stiprināja stratēģisko partnerību starp ES un tās dienvidu 
kaimiņreģiona partneriem, izstrādājot jaunu programmu Vidusjūras reģionam, kurā 
iekļauts īpašs ekonomikas un investīciju plāns dienvidu kaimiņvalstīm;

P. tā kā Eiropas ģeogrāfiskais tuvums Tuvo Austrumu reģionam, vēsturiskās saites un 
intensīva ekonomiskā apmaiņa ar šo reģionu nozīmē, ka ES un tās dalībvalstīm ir 
unikālas iespējas uzņemties aktīvu un efektīvu politisko lomu miera procesā starp 
izraēliešiem un palestīniešiem, kā arī kopumā starp arābu valstīm un Izraēlu;

Q. tā kā Ābrama vienošanās ir palīdzējušas uzlabot parakstītāju valstu sadarbību 
politiskajā, sociālajā un ekonomikas jomā;
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R. tā kā 2022. gada 11. oktobrī Izraēla un Libāna panāca vienošanos par dabas resursu 
kopīgu izmantošanu pie savām jūras robežām, neraugoties uz to, ka abas valstis 
joprojām ir karastāvoklī,

Vispārīgi principi

1. atkārtoti pauž atbalstu divu valstu risinājumam un uzsver, ka ES neatzīs nekādas 
izmaiņas 1967. gada robežās, izņemot tās, par kurām puses vienojušās, tostarp attiecībā 
uz Jeruzalemi kā abu valstu galvaspilsētu;

2. atzinīgi vērtē premjerministra Y. Lapid runu ANO, kurā viņš pauda atbalstu neatkarīgas 
Palestīnas valsts izveidei; atzinīgi vērtē arī prezidenta M. Abbas atkārtotās runas par 
atbalstu divu valstu risinājumam; uzstāj, ka šiem vārdiem ir jāseko konkrētai rīcībai, 
tostarp jāizbeidz vienpusēji pasākumi, kas grauj divu valstu risinājumu uz vietas, un 
jāatsāk patiesas miera sarunas;

3. tomēr pauž bažas par to, ka dažādi Kneseta jaunā vairākuma locekļu paziņojumi 
apdraud miera procesu; jo īpaši pauž dziļas bažas par to, ka sarunās par valdības izveidi 
jaunais Izraēlas premjerministrs Benjamin Netanyahu 60 dienu laikā pēc nākšanas pie 
varas panāca vienošanos ar labējo līderi Itamar Ben Gvir par priekšposteņu 
retrospektīvu legalizēšanu okupētajās teritorijās; aicina nākamo Izraēlas valdību skaidri 
apņemties atbalstīt divu valstu risinājumu;

4. atgādina, ka viens no pamatnoteikumiem miera un drošības nodrošināšanai ir tas, ka 
valstis un nevalstiskie dalībnieki ievēro starptautiskās humanitārās tiesības un 
starptautiskās cilvēktiesības, tostarp uzņemoties atbildību par savām darbībām;

5. uzskata, ka abu pušu izglītības programmām būtu jāveicina samierināšana un miers un 
jāatbilst ANO vērtībām un UNESCO standartiem;

6. atkārtoti apstiprina savu apņemšanos ievērot attiecīgās ANO Drošības padomes 
rezolūcijas, tostarp nesen pieņemto Rezolūciju Nr. 2334 (2016. gads), un uzsver, ka tās 
ir jāievēro, kā ES 27 valstis atkārtoti uzsvēra savā paziņojumā pēc ES un Izraēlas 
Asociācijas padomes pēdējās sanāksmes;

Šķēršļi divu valstu risinājuma īstenošanai

7. pauž nopietnas bažas par palestīniešu teritoriju ilgstošo okupāciju; atgādina, ka Izraēlas 
apmetņu paplašināšana, ēku nojaukšana un izlikšana no mājokļiem okupētajās 
palestīniešu teritorijās, tostarp Austrumjeruzalemē, ir nelikumīga saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un draud padarīt neiespējamu divu valstu risinājumu, kā 
izklāstīts Padomes secinājumos šajā sakarā;

8. aicina Izraēlu pilnībā ievērot okupācijas varas pienākumus un saistības saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām, jo īpaši Ceturto Ženēvas konvenciju un Hāgas noteikumiem; 
aicina Izraēlas iestādes nekavējoties izbeigt blokādi Gazā;

9. nosoda atkārtoto vardarbību pret civiliedzīvotājiem un abu pušu izdarītos starptautisko 
humanitāro tiesību pārkāpumus; atzīst, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāt savas robežas un 
aizstāvēt savas likumīgās drošības intereses, taču uzsver, ka tai ir jāievēro 
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proporcionalitātes princips spēka pielietošanā, kā arī tiesības uz vārda, pulcēšanās un 
biedrošanās brīvību; aicina Palestīniešu pašpārvaldi ievērot tiesības uz vārda brīvību, arī 
preses brīvību, un citas cilvēktiesības, tostarp LGBTIK personu tiesības;

10. nosoda “Hamas” un citu teroristisku organizāciju nepārtrauktos terora aktus pret Izraēlu, 
kas tiek veikti no Gazas; uzstāj, ka Palestīniešu pašpārvaldei būtu jāizbeidz palestīniešu 
teroristu slavināšana par mocekļiem un nebūtu jāpieļauj nekāds finansiāls atbalsts 
terorismam; stingri nosoda “Hamas” pastāvīgi piekopto taktiku izmantot 
civiliedzīvotājus savu teroristisko darbību maskēšanai;

11. pauž bažas par to, ka šis konflikts paplašinās ārpus minētā reģiona un jo īpaši izplatās 
Eiropā, izraisot vardarbību un antisemītisku darbību pieaugumu;

12. aicina pēc iespējas drīzāk Palestīnā organizēt prezidenta un likumdevēja vēlēšanas;

13. nosoda gan izraēliešu, gan palestīniešu, tostarp abu pušu politiķu, naida runu; nosoda 
visu veidu vardarbību neatkarīgi no tā, vai to īsteno izraēlieši vai palestīnieši; šajā 
sakarībā nosoda nesenos teroristu uzbrukumus Jeruzalemē, kuros gāja bojā viena 
persona un daudzi tika ievainoti;

ES loma

14. aicina Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos ar ES īpašā 
pārstāvja Tuvo Austrumu miera procesā atbalstu steidzami izveidot Eiropas miera 
iniciatīvu, lai atjaunotu politisku perspektīvu visaptverošiem, ilgstošiem un 
miermīlīgiem Izraēlas un Palestīnas konflikta risinājumiem; aicina dalībvalstis 
sadarboties ar Augsto pārstāvi un ES īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā, lai 
šādu iniciatīvu īstenotu praksē;

15. norāda uz Ārlietu padomes lēmumu atsākt ES un Izraēlas Asociācijas padomes darbību 
un uzskata, ka tā būtu jāizmanto ne tikai ES un Izraēlas partnerības stiprināšanai, bet arī 
kā forums, kurā risināt dialogu par jautājumiem, kas saistīti ar Izraēlas un Palestīnas 
konfliktu, un līdzeklis Tuvo Austrumu miera procesa atjaunošanai;

16. aicina Augsto pārstāvi un ES īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā labāk 
izmantot ES un tās dalībvalstu politiskās attiecības un institucionālās zināšanas; pauž 
stingru pārliecību, ka Eiropas ģeogrāfiskais tuvums Tuvo Austrumu reģionam, 
vēsturiskās saites un intensīva ekonomiskā apmaiņa ar šo reģionu būtu pilnā mērā 
jāizmanto, lai nodrošinātu aktīvāku un efektīvāku politisko lomu miera procesā starp 
izraēliešiem un palestīniešiem, kā arī kopumā starp arābu valstīm un Izraēlu;

17. uzstāj, ka ES būtu pilnībā jāizmanto stratēģija “Global Gateway” un ekonomikas un 
investīciju plāns dienvidu kaimiņvalstīm, lai paplašinātu tirdzniecības saiknes, veicinātu 
ekonomikas attīstību un īstenotu ilgtspējīgus projektus, ņemot vērā partnervalstu 
vajadzības un nodrošinot ilgtermiņa ieguvumus vietējām kopienām;

18. atkārtoti pauž apņemšanos mērķtiecīgi cīnīties pret antisemītismu; apstiprina, ka 
turpinās īstenot Starptautiskās holokausta piemiņas alianses darba definīciju un noraidīs 
dažu dalībnieku mēģinājumus izmantot antisemītismu, lai atspēkotu jebkādu pret 
Izraēlu vērstu kritiku; uzsver, ka antisemītisma apkarošana būtu jāīsteno paralēli pret 
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arābiem vērsta rasisma un citu reliģiskās neiecietības un naida noziegumu apkarošanai;

19. pauž īpašas bažas par ierobežoto piekļuvi ūdenim Rietumkrastā un Gazā; uzskata, ka ES 
būtu jāpastiprina diplomātija ūdens resursu jomā un jāizmanto savas zināšanas, lai rastu 
risinājumu ūdens trūkumam un nevienlīdzībai reģionā;

20. norāda uz Ābrama vienošanās dokumentiem un mudina ES izpētīt iespējas īstenot 
līdzīga veida turpmāku sadarbību un kopīgas iniciatīvas; tomēr pauž nožēlu par 
Palestīnas jautājuma atsaistīšanu no Izraēlas un arābu valstu attiecību normalizēšanas, jo 
tas vājina izredzes panākt divu valstu risinājumu;

21. uzsver, ka visi miera līgumi starp arābu valstīm un Izraēlu ir nozīmīgi Palestīnas un 
Izraēlas konflikta atrisināšanā, pamatojoties uz divu valstu risinājumu, ar mērķi panākt 
visaptverošu un ilgstošu mieru; atbalsta Eiropas Parlamenta Ābrama vienošanās tīkla 
izveidi;

22. atzinīgi vērtē Izraēlas un Libānas panākto vienošanos par dabas resursu kopīgu 
izmantošanu pie savām jūras robežām, neraugoties uz to, ka abas valstis joprojām ir 
karastāvoklī;

°

° °

23. uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu un 
kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Revīzijas Palātai, 
Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai izplatīšanai 
reģionālā līmeņa parlamentiem un padomēm, Eiropas Padomei un Apvienoto Nāciju 
Organizācijai.


