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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1451/2008, ko Palestīnas Solidaritātes kampaņas Jorkas nodaļas 
vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais David Pegg, par ES finansējuma 
atjaunošanu Izraēlas komitejai pret māju sagraušanu (ICHD)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Eiropas Komisijas (proti, Rietumkrasta un Gazas biroja 
Finanšu vadības un iepirkumu nodaļas Novērtējuma komiteja) lēmumu, ka ICHD iesniegums 
nav ieguvis pietiekami daudz punktu, lai saņemtu finansējumu, kas tiek piešķirts ES 
programmas „Partnerattiecības mieram” ietvaros. Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd 
novērtēšanas procesu un īpaši zemo punktu skaitu, kas piešķirts ICHD attiecībā uz tādiem 
kritērijiem kā atbilstība un partnerorganizācijas. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka ICHD ir 
liela nozīme īpaši tādēļ, ka Izraēlas valdība ir sagrāvusi ap 18 000 māju palestīniešu 
teritorijās. Viņš arī uzskaita vairākas Palestīnas un Izraēlas organizācijas, ar kurām ICHD
sadarbojas. Lūgumraksta iesniedzējs atzīst, ka ICHD nav oficiāli saistīta ar tās Palestīnas 
partneriem, taču norāda, ka tas ir tādēļ, ka ICHD izturas ar cieņu pret Palestīnas 
organizācijām, kas nelabprāt oficiāli saistās ar Izraēlas organizācijām, ņemot vērā to, ka 
Izraēla tiek uzskatīta par okupācijas varu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties un panākt, lai novērtējums tiktu pārskatīts un lai ES atbalsts ICHD tiktu atjaunots. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

Komisija ir informēta par lūgumrakstā minēto jautājumu un iepriekš vairākos gadījumos ir 
piešķīrusi dotācijas projektiem, kurus ierosinājusi Izraēlas komitejas pret māju sagraušanu 
(ICAHD). Komisija augstu vērtē ICAHD veiktās darbības un šīs NVO ieguldījumu, cenšoties 
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mainīt sabiedrības uzskatus Izraēlā par grūtībām, ar kurām saskaras Palestīnas iedzīvotāji. 

Tomēr partnerības mieram projektiem pieejamie līdzekļi  ir ierobežoti un Komisija vienkārši 
nevar finansēt visus iesniegtos projektus, kuri atbilst prasībām finansējuma saņemšanai. Šajā 
gadījumā konkurence bija ļoti liela un novērtēšanas komiteja uzskatīja, ka ICAHD iesniegtais 
priekšlikums nebija tik labs kā vairāki citi un tādēļ neierindojās starp tiem, kuri ir tiesīgi 
saņemt finansējumu.

Komisija jau ir informējusi ICAHD un NVO Monitor, ka lēmuma pieņemšana nebija saistīta 
ar ārēju spiedienu un to pieņēma, balstoties tikai uz paša priekšlikuma būtību. ICAHD tika 
norādīti priekšlikuma vājie aspekti, lai komitejai dotu iespēju nākamajos konkursos iesniegt 
pamatotākus priekšlikumus. Organizācija joprojām ir tiesīga saņemt finansējumu un kā 
vienmēr tiek laipni aicināta iesniegt turpmākus priekšlikumus, kurus izskatīs saskaņā ar to 
būtību un saistībā ar pamatnostādnēm attiecīgajam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus. 


