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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A David Pegg, brit állampolgár által a „York Branch of the Palestine Solidarity 
Campaign” nevében benyújtott 1451/2008. számú petíció az Izraeli Bizottság a 
Házrombolások Ellen (ICHD) szervezet számára biztosított uniós finanszírozás 
visszaállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az Európai Bizottság (nevezetesen a ciszjordániai és gázai 
iroda pénzügyi irányítással és beszerzéssel foglalkozó osztályának értékelő bizottsága) által 
hozott határozatot, miszerint az Izraeli Bizottság a Házrombolások Ellen (ICHD) elnevezésű 
szervezet pályázati kérelme nem ért el elegendő pontszámot ahhoz, hogy a „Partnerség a 
békéért” uniós program keretében finanszírozásban részesüljön. A petíció benyújtója 
megkérdőjelezi az elbírálási eljárást, és különösen az ICHD által elért alacsony pontszámokat 
olyan kritériumok vonatkozásában, mint a jelentőség és a partnerszervezetek. A petíció 
benyújtója szerint az ICHD tevékenysége kiemelkedő fontosságú, kiváltképpen annak 
fényében, hogy az izraeli kormány hozzávetőlegesen 18 000 házat rombolt le a palesztin 
területeken. A petíció benyújtója emellett néhány palesztin és izraeli szervezetet is felsorol, 
amelyekkel az ICHD együttműködést folytat. A petíció benyújtója elismeri, hogy az ICHD és 
palesztin partnerei között nincsen hivatalos kapcsolat, ugyanakkor azzal érvel, hogy mindez 
abból fakad, hogy az ICHD tiszteletben kívánja tartani a palesztin szervezetek álláspontját, 
miszerint nem szívesen kötnek hivatalos megállapodásokat izraeli szervezetekkel, tekintve, 
hogy Izraelre megszálló hatalomként tekintenek. A petíció benyújtója az Európai Parlament 
beavatkozását kéri annak érdekében, hogy sor kerüljön az értékelés felülvizsgálatára, valamint 
az ICHD számára nyújtott uniós támogatás megújítására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 10.  Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009.június 19.

A Bizottságnak tudomása van a petícióban szereplő kérdésekről, és a múltban több ízben 
nyújtott támogatást olyan projektek számára, amelyeket az Izraeli Bizottság a Házrombolások 
Ellen (ICAHD) nevű szervezet javasolt. A Bizottság nagyra értékeli az ICAHD 
tevékenységét, valamint e civilszervezetnek azon hozzájárulását, amelynek révén az izraeli 
közvélemény figyelmét a palesztin lakosság által tapasztalt nehézségekre hívja fel. 

A „Partnerség a békéért” uniós program számára elérhető források azonban korlátozottak, és a 
Bizottság egyszerűen nem tud minden benyújtott, és pénzügyi támogatásra pályázó projektet 
finanszírozni. Jelen esetben igen erős volt a mezőny, és a bíráló bizottság megítélése szerint 
az ICAHD által benyújtott pályázat több más pályázat mögött végzett, ezért nem jutott be a 
pénzügyileg támogatható pályázatok körébe.

A Bizottság mind az ICAHD-vel, mind a „Monitor” civilszervezettel tudatta már, hogy 
döntését nem külső nyomás hatására hozta meg, hanem kizárólag a pályázat érdemi pontjai 
alapján. A pályázat gyenge pontjairól tájékoztatták az ICAHD-t annak érdekében, hogy a 
jövőben jobb pályázatokat tudjon benyújtani. A szervezet továbbra is pályázhat támogatásra, 
és mint mindig, örvendetes lenne, ha a jövőben további pályázatokat nyújtana be, amelyek 
elbírálására azok érdemei, valamint a vonatkozó pályázati felhívásban szereplő 
iránymutatások alapján fog sor kerülni.


