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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett : Petizzjoni 1451/2008 mressqa minn David Pegg (mir-Renju Unit), f'isem il-York 
Branch tal-Palestine Solidarity Campaign, dwar il-finanzjament mill-ġdid tal-UE 
lill-Kumitati Iżraeljan kontra t-Twaqqigħ tad-Djar(ICHD)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea (jiġifieri, il-Kumitat 
tal-Valutazzjoni tat-Taqsima tal-Ġestjoni Finanzjarja u l-Akkwist Pubbliku tal-Uffiċċju tax-
Xatt tal-Punent u ta' Gaża)  li ddeċidiet li l-applikazzjoni tal-Kumitat Iżraeljan kontra t-
Twaqqigħ tad-Djar (ICHD) ma ġabitx biżżejjed punti biex ikollha l-finanzjament mogħti mill-
Programm ta' Sħubija għall-Paċi tal-UE. Il-petizzjonant jikkontesta l-proċess ta' valutazzjoni u 
speċjalment in-numru baxx ta' punti mogħtija lill-ICHD fuq kriterji bħalma huma r-rilevanza 
u organizzazzjonijiet sħab. Skont il-petizzjonant, l-attività tal-ICHD hija ta' rilevanza kbira 
speċjalment minħabba li l-gvern Iżraeljan ġarraf madwar 18.000 dar fit-territorji Palestinjani. 
Huwa jelenka wkoll diversi organizzazzjonijiet Palestinjani u Iżraeljani  li magħhom 
tikkopera l-ICHD. Il-petizzjonant jammetti li m'hemm l-ebda rabta formali bejn l-ICHD u s-
sieħba Palestinjani tagħha, imma jargumenta li dan huwa r-riżultat li l-ICHD kienet  rispettuża 
lejn l-organizzazzjonijiet Palestinjani li kienu qed isibuha bi tqila biex jidħlu fi ftehimiet 
formali ma' organizzazzjoni Iżraeljana, peress li l-Iżrael huwa kkunsidrat bħala forza ta' 
okkupazzjoni. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni sabiex l-
evalwazzjoni tkun riveduta u li l-għajnuna tal-UE għall-ICHD tiġi mġedda.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2009. Intalbet informazzjoni mingħand il-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.
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Il-Kummissjoni hija konxja tal-kwistjonijiet imsemmija fil-petizzjoni u pprovdiet għotjiet 
f'diversi okkażjonijiet fil-passat għall-proġetti proposti mill-Kumitat Iżraeljan Kontra t-
Twaqqigħ ta' Djar (ICAHD). Il-Kummissjoni tagħti ħafna valur l-attivitajiet imwettqa mill 
ICAHD u l-kontribuzzjoni li tagħmel din l-NGO billi tipprova tissensibilizza l-opinjoni 
pubblika fl-Iżrael dwar id-diffikultajiet li qed tiffaċċja l-popolazzjoni Palestinjana.

Madankollu l-fondi disponibbli għall-Proġetti tas-Sħubija għall-Paċi huma limitati u l-
Kummissjoni sempliċiment ma tistax tiffinanzja l-proġetti kollha li jkunu ġew imressqa u li 
jikkwalifikaw għall-finanzjament. F'dan il-każ il-kompetizzjoni kienet iebsa ħafna u l-kumitat 
ta' evalwazzjoni kien tal-fehma li l-proposta mressqa mill-ICAHD kienet tiġi wara diversi 
oħrajn u għalhekk ma spiċċatx f'pożizzjoni eliġibbli għal finanzjament.

Il-Kummissjoni diġà għamlet magħruf kemm lill-ICAHD u kemm lill-NGO Monitor li l-ebda 
pressjoni esterna ma kienet involuta f'din id-deċiżjoni u ttieħdet biss fuq il-merti tal-proposta 
nnifisha. L-aspetti dgħajfa tal-proposta kienu indikati lill-ICAHD bil-għan li jkunu jistgħu 
jresqu proposti aktar b'saħħithom f'sejħiet futuri. L-organizzazzjoni tibqa' eliġibbli għall-
finanzjament u, bħas-soltu, hija mistiedna biex tressaq proposti oħrajn fil-ġejjieni li jkunu 
ġġudikati skont il-merti tagħhom u b'relazzjoni mal-linji gwida tas-sejħiet għall-proposti 
kkonċernati.


