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Al-Kurd ģimenes lieta  

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija lietā par Al-Kurd ģimeni   

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, 

– ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Eiropas Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes 

Izraēlā un palestīniešu teritorijās no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam, un šīs delegācijas 

izdarītos secinājumus, 

– ņemot vērā Ceturto Ženēvas konvenciju, 

– ņemot vērā attiecīgās Apvienot Nāciju Organizācijas  (ANO) rezolūcijas, 

– ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu, un jo īpaši tā 2. pantu, 

– ņemot vērā prezidentūras 2008. gada 10. novembra deklarāciju Eiropas Savienības vārdā 

par māju nojaukšanu Austrumjeruzalemē, 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu, 

A. tā kā naktī uz svētdienu, 2008. gada 9. novembri, Izraēlas policija un bruņotie spēki izlika 

Al-Kurd ģimeni no mājām Sheikh Jarrah rajonā Austrumjeruzalemē, kur šī ģimene dzīvoja 

jau vairāk nekā 50 gadus; tā kā uzreiz pēc tam tie ļāva šīs ģimenes mājā ienākt kolonistiem 

un tad rajonu noslēdza; 

B. tā kā šī izlikšana notika, balstoties uz Izraēlas Augstākās tiesas rīkojumu, kuru tā bija 

izdevusi 2008. gada 16. jūlijā pēc ilgiem un pretrunīgiem tiesas procesiem par apstrīdētām 

īpašumtiesībām Izraēlas tiesās un iestādēs; 

C. tā kā ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) 

ir deklarējusi, ka tā turpinās sniegt atbalstu ģimenei; 

D. uzsverot, ka izlikšana notika, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības iebildumiem; tā kā 

ASV šo jautājumu ir izvirzījušas Izraēlas iestādēm; tā kā šis lēmums var bruģēt ceļu vēl 26 

citu māju pārņemšanai Austrumjeruzalemes Sheikh Jarrah rajonā, kur par izlikšanas mērķi 

kļūst vēl 26 ģimenes; tā kā tam ir politiskās sekas attiecībā uz Austrumjeruzalemes 

turpmāko statusu; 

E. vērš uzmanību uz attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām, un to, ka starptautiskā 

sabiedrība nav atzinusi Izraēlas suverēno varu pār Austrumjeruzalemi; 

F. tā kā Eiropas Parlamenta delegācija 2008. gada 3. novembrī apmeklēja Sheikh Jarrah 

rajonu un tai bija iespēja tikties ar Al-Kurd ģimeni; 

1. pauž dziļas bažas par Al-Kurd ģimenes izlikšanu, par to, ka Izraēlas varasiestādes nesen 



nojauca palestīniešu ģimeņu mājas vairākos Austrumjeruzalemes rajonos, kā arī par 

iespējamām nopietnajām sekām, ko var izraisīt šie pasākumi; 

2. norāda, ka šīs darbības, kas būtiski ietekmē šo rajonu iedzīvotāju dzīvi, ir pretrunā 

starptautiskajām tiesību normām, un aicina Izraēlas varasiestādes izbeigt šīs darbības, cik 

drīz vien iespējams; 

3. norāda, atzīstot Izraēlas tiesu iestāžu neatkarību starptautiski atzītajās Izraēlas Valsts 

robežās, ka saskaņā ar starptautisko tiesību normām Austrumjeruzaleme nav pakļauta 

Izraēlas tiesu iestāžu jurisdikcijai; 

4. aicina Padomi, Komisiju un starptautisko sabiedrību, ieskaitot Kvartetu, darīt visu 

iespējamo, lai aizsargātu palestīniešu iedzīvotājus Sheikh Jarrah rajonā un citos 

Austrumjeruzalemes rajonos, un aicina Kvartetu aktīvāk rīkoties šajā virzienā; 

5. atkārtoti aicina Izraēlas iestādes nekavējoties apturēt jebkādu apmetņu paplašināšanu un 

drošības žoga būvniecību ārpus Izraēlas 1967. gada robežām — darbības, kas ir pretrunā 

starptautiskajām tiesību normām un kas apdraud miera centienus; 

6. apstiprina, ka ar šādām darbībām var tikai apdraudēt izredzes panākt miera līguma 

noslēgšanu starp palestīniešiem un Izraēlu; neatlaidīgi aicina Izraēlu atturēties no 

vienpusējiem pasākumiem, kas varētu jau iepriekš negatīvi ietekmēt rezultātus sarunām par 

galīgo statusu, jo īpaši Jeruzalemē; 

7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Augstajam pārstāvim 

kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, 

Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Izraēlas valdībai, Knesetam, Palestīniešu 

pašpārvaldes priekšsēdētājam un Palestīnas Likumdošanas padomei. 


