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Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone’i soovituste elluviimine 

Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2010. aasta resolutsioon Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate 

Goldstone’i soovituste täitmise kohta 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse, et liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 

demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 2; 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni; 

– võttes arvesse Genfi konventsioone; 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta; 

– võttes arvesse nõukogu 8. detsembril 2009 vastu võetud järeldusi Lähis-Ida 

rahuprotsessi kohta; 

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni teabekogumismissiooni aruannet 

Gaza konflikti kohta; 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 64/10; 

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 5. veebruari 2010. aasta aruannet ÜRO 

Peaassambleele; 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 26. veebruari 2010. aasta resolutsiooni; 

– võttes arvesse asjaolu, et EL on kandnud Hamasi terroristlike ühenduste nimekirja; 

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4, 

A. arvestades, et 27. detsembril 2008 alanud ja 18. jaanuaril 2009 lõppenud Gaza konfliktis 

sai surma rohkem kui 1400 palestiinlast ja 13 iisraellast ning konflikti käigus hävines 

suur osa tsiviilinfrastruktuuridest; 

B. arvestades, et ÜRO Peaassamblee nõudis oma 5. novembri 2009. aasta resolutsioonis 

64/10, et mõlemad osapooled teostaksid uurimisi, mis on sõltumatud, usaldusväärsed ja 

kooskõlas rahvusvaheliste normidega; 

C. arvestades, et ÜRO peasekretär juhtis 3. detsembril 2009 mõlema poole tähelepanu 

ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 64/10 asjakohastele sätetele ning nõudis kolme kuu 

jooksul kirjaliku teabe esitamist meetmete kohta, mida osapooled on võtnud või 

kavatsevad võtta; 

D. arvestades, et ÜRO peasekretär kutsus oma 4. veebruaril 2010 tehtud avalduses osapooli 

üles korraldama usaldusväärset riiklikku uurimist Gaza konflikti käigu kohta; 



 

E. arvestades, et ÜRO Peaassamblee kordas oma 26. veebruari 2010. aasta resolutsioonis 

nii Iisraelile kui ka Palestiinale tehtud üleskutset korraldada usaldusväärne uurimine 

ning nõudis täiendavate aruannete esitamist viie kuu jooksul; 

F. arvestades, et ELi tegevus rahvusvahelisel areenil peab lähtuma ÜRO põhikirja ja 

rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja eesmärkide rangest austamisest; tuletades meelde, 

et rahvusvaheline õigus kohustab riike austama ja kaitsma rahvusvahelist 

humanitaarõigust ning tagama selle kohaldamist; 

G. arvestades, et Iisraeli valitsus on andnud teada 150 Gaza operatsiooni ajal toimunud 

eraldi vahejuhtumi uurimisest; 

H. arvestades, et Palestiina ametivõimud moodustasid 25. jaanuaril 2010 sõltumatu 

uurimiskomisjoni; 

I. arvestades, et blokaad, mis on rahvusvahelise humanitaarõigusega vastuolus, on 

humanitaarkriisi Gaza sektoris veelgi halvendanud, 

1. rõhutab taas, kui tähtis on õiglase ja kestva rahu saavutamine Lähis-Idas, eelkõige 

iisraellaste ja palestiinlaste vahel; rõhutab, et rahvusvahelise humanitaarõiguse ja 

inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse austamine kõigi osapoolte poolt ja igal 

tingimusel ning usalduse loomine iisraellaste ja palestiinlaste vahel on oluline osa 

rahuprotsessist, mille tulemusena peaksid kaks riiki elama kõrvuti rahus ja turvaliselt; 

2. kordab oma komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgele esindajale ning liikmesriikidele tehtud üleskutset töötada selle nimel, et ELil 

oleks Gaza ja Lõuna-Iisraeli konflikti käsitleva teabekogumismissiooni (mida juhtis 

kohtunik Goldstone) aruande järelmeetmete küsimuses kindel ühine seisukoht, ning 

nõuda avalikult oma soovituste elluviimist ja vastutust rahvusvahelise õiguse rikkumise, 

sealhulgas väidetavate sõjakuritegude eest; 

3. nõuab tungivalt, et mõlemad pooled teostaksid viie kuu jooksul uurimise, mis vastab 

rahvusvahelistele sõltumatuse, erapooletuse, läbipaistvuse, kiiruse ja tulemuslikkuse 

normidele vastavalt ÜRO Peaassamblee 5. novembri 2009. aasta ja 26. veebruari 2010. 

aasta resolutsioonidele; rõhutab, et Lähis-Idas õiglase ja kestva rahu saavutamise oluline 

eeltingimus on see, et kõik osalised järgivad igas olukorras inimõigustega seotud 

rahvusvahelisi õigusakte ja rahvusvahelist humanitaarõigust; 

4. kordab oma komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrgele esindajale ning liikmesriikidele tehtud üleskutset aktiivselt jälgida Goldstone’i 

aruandes toodud soovituste täitmist, konsulteerides selleks ELi välismissioonidega ja 

selles valdkonnas tegutsevate kohapealsete kodanikuühiskonna organisatsioonidega; 

nõuab soovituste ja nendega seotud märkuste lisamist mõlema osapoolega peetavatesse 

ELi dialoogidesse, samuti mitmepoolsetesse foorumitesse; 

5. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat üles hindama kõigi osapoolte uurimiste tulemusi ning teavitama oma 

hinnangutest Euroopa Parlamenti; 

6. tunneb heameelt ÜRO Peaassamblee pingutuste üle tagada vastutusele võtmine kõigi 

rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse 



rikkumiste eest Gaza konflikti ajal, ning julgustab neid pingutusi jätkama; 

7. rõhutab, et õigusriigi põhimõtete järgimine on põhiväärtus, mida rakendatakse nii 

Euroopa Liidus kui ka selle suhetes kolmandate riikide ja osapooltega; rõhutab samuti, 

et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastutus ja usaldusväärsus kohustavad neid 

uurimisi igakülgselt jälgima; 

8. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid võtaksid oma suhetes kõikide 

Goldstone’i raportis nimetatud osapooltega arvesse raporti alusel algatatud uurimisi ja 

raporti soovituste täitmise tulemusi; 

9. rõhutab ametiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahelise koostöö tähtsust 

Goldstone’i raporti alusel algatatud uurimiste raames ja raporti soovituste täitmisel 

kõikide osapoolte poolt; väljendab muret Goldstone'i raporti koostamises ja selle alusel 

algatatud uurimistes osalenud valitsusvälistele organisatsioonidele avaldatud surve 

pärast ning kutsub kõigi osapoolte ametivõime üles hoiduma antud organisatsioonide 

tegevust mis tahes viisil piiravate meetmete võtmisest; 

10. tunnistab blokaadist põhjustatud Gaza elanike jätkuvalt halba olukorda ning tunneb 

heameelt nõukogu 8. detsembri 2009. aasta üleskutse üle avada viivitamatult, 

katkestusteta ja tingimusteta piiriületuskohad; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale, liikmesriikidele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO 

peasekretärile, Lähis-Ida nelikule, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa – 

Vahemere piirkonna parlamentaarsele assambleele, Iisraeli valitsusele ja parlamendile, 

Palestiina omavalitsuse presidendile ning Palestiina seadusandlikule kogule. 

 

 


