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Europos Parlamentas, 

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

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų 

Rytų taikos proceso,  

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 

pareiškimą dėl 2014 m. lapkričio 18 d. išpuolio Har Nof sinagogoje, pareiškimą dėl 

2014 m. lapkričio 5 d. teroristinio išpuolio Jeruzalėje ir 2014 m. lapkričio 10 d. ES 

vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl naujausių įvykių Artimuosiuose 

Rytuose,  

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 30 d. Švedijos vyriausybės pareiškimą dėl Palestinos 

Valstybės pripažinimo ir į kitų valstybių narių ketinimus pripažinti Palestinos Valstybę 

dar prieš joms įstojant į Europos Sąjungą,  

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 13 d. Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų, 

2014 m. spalio 22 d. Airijos Senato, 2014 m. lapkričio 18 d. Ispanijos parlamento, 

2014 m. gruodžio 2 d. Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos ir 2014 m. gruodžio 12 d. 

Portugalijos Asamblėjos pasiūlymus dėl Palestinos Valstybės pripažinimo,  

– atsižvelgdamas į tarptautinę teisę, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis, 

A. kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam 

sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių 

sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir 

nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino 

atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;  



 

 

B. kadangi teisingos ir ilgalaikės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių užtikrinimo 

klausimas daugiau negu pusę šimtmečio yra pagrindinis tarptautinės bendruomenės, 

įskaitant Europos Sąjungą, susirūpinimą keliantis klausimas;  

C. kadangi tiesioginės šių šalių taikos derybos sustabdytos; kadangi ES ragino šalis tęsti 

veiksmus, kuriais prisidedama prie pasitikėjimu grindžiamos aplinkos, kuri reikalinga 

siekiant užtikrinti prasmingas derybas, kūrimo, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais 

kenkiama proceso patikimumui, ir užkirsti kelią nesantaikos kurstymui;  

D. kadangi savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad 

taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti ilgalaikę taiką tarp 

Izraelio ir Palestinos, ragino sudaryti sąlygas atnaujinti tiesiogines abiejų šalių taikos 

derybas, atsižvelgdamas į tai, parėmė Palestinos paraišką tapti neprisijungusia valstybe 

stebėtoja Jungtinėse Tautose, pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant, jog Palestinos 

reikalavimai būtų labiau matomi, tvirtesni ir veiksmingesni, ir, atsižvelgdamas į tai, 

paragino ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę pasiekti susitarimą šiuo 

klausimu;  

E. kadangi 2012 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė 

suteikti Palestinai neprisijungusios valstybės narės stebėtojos JT statusą;  

F. kadangi Palestinos Valstybės pripažinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;  

G. primena Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) įsipareigojimą pripažinti Izraelio 

Valstybę nuo 1993; 

1. iš esmės remia Palestinos valstybingumo pripažinimą ir dviejų valstybių sambūviu 

grindžiamą sprendimą, taip pat mano, kad šie klausimai ir taikos derybos (jos turėtų būti 

tęsiamos) yra vienodai svarbūs;  

2. remia prezidento M. Abbaso pastangas ir Palestinos nacionalinę konsensuso vyriausybę; 

dar kartą pabrėžia, kad svarbu stiprinti Palestinos konsensuso vyriausybės ir jos 

administracijos Gazos Ruože įgaliojimus; primygtinai ragina palestiniečių grupuotes, 

įskaitant „Hamas“, pripažinti PIO įsipareigojimus ir užbaigti vidinius susiskaidymus; 

ragina ES toliau skatinti ir remti institucinių gebėjimų kūrimą Palestinoje;  

3. yra labai susirūpinęs dėl regione didėjančios įtampos ir smurto; kuo griežčiausiai 

smerkia visus terorizmo ir smurto aktus ir reiškia užuojautą žuvusiųjų artimiesiems; 

įspėja dėl tolesnio smurto eskalavimo šventose vietose pavojaus – dėl to Izraelio ir 

Palestinos konfliktas galėtų tapti religiniu konfliktu; ragina visų šalių politinius lyderius 

bendradarbiauti ir imtis matomų veiksmų, kad būtų sušvelninta susidariusi padėtis, ir 

pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir pagarba žmogaus teisėms bei humanitarinei 

teisei yra vienintelis būdas tvariam sprendimui ir tikrai bei ilgalaikei izraeliečių ir 

palestiniečių taikai pasiekti; pabrėžia, kad bet kokie smurto veiksmai gali tik paskatinti 

abiejų šalių ekstremizmą; primygtinai ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokių 

veiksmų – kurstymo, provokacijų, perteklinio jėgos naudojimo ar keršto, – kurie 

pablogintų padėtį;  

4. be to, pabrėžia, kad būtina vengti veiksmų, kurie sukeltų abejonių dėl įsipareigojimo 

siekti derybomis pagrįsto sprendimo; pabrėžia, kad gyvenviečių kūrimas yra neteisėtas 

pagal tarptautinę teisę; ragina abi šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų 



 

 

pakenkti dviejų valstybių principu grindžiamo sprendimo gyvybingumui ir 

perspektyvoms;  

5. pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį 

būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai 

viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, 

vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, paremta apsisprendimo teise ir visapusiškai 

besilaikanti tarptautinės teisės;  

6. palankiai vertina naujausią Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės vizitą Izraelyje ir Palestinoje ir jos įsipareigojimą aktyviai 

skatinti teigiamą procesą, kuriuo siekiama nutraukti uždarą konflikto ratą ir sudaryti 

sąlygas realiai pažangai taikos procese; mano, kad Europos Sąjunga turėtų prisiimti 

atsakomybę ir tapti realia veikėja ir tarpininke Artimųjų Rytų taikos procese, taip pat 

atsižvelgiant į poreikį atnaujinti taikos derybas, laikytis bendro požiūrio ir parengti 

visapusišką Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo strategiją; primena, kad būtina 

laikytis diplomatinio požiūrio, kurį remtų Artimųjų Rytų ketvertas, taip pat primena 

Arabų taikos iniciatyvos svarbą;  

7. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę sudaryti 

sąlygas bendrai ES pozicijai šiuo klausimu; 

8. pabrėžia poreikį siekti visuotinės taikos, atsisakant visų reikalavimų ir įgyvendinant 

abiejų šalių teisėtus siekius, be kita ko, Izraelio saugumo ir palestiniečių valstybingumo 

siekius; pabrėžia, kad vienintelis galimas konflikto sprendimas yra dviejų valstybių – 

Izraelio ir Palestinos – egzistavimas vienos šalia kitos; 

9. nusprendžia pradėti įgyvendinti iniciatyvą „Parlamento nariai už taiką“, kuria siekiama 

suburti įvairioms partijoms priklausančius Europos, Izraelio ir Palestinos parlamentų 

narius, kad būtų padedama įgyvendinti taikos darbotvarkę ir papildyti ES diplomatines 

pastangas; 

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 

valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jautinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, 

Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos 

Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai. 

 

 


