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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0463/2009, внесена от Tomasz Brzdak, с полско гражданство, 
относно положението в Палестина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост за положението на цивилното 
население в Палестина, като протестира срещу политиката на разрушаване на домовете, 
следвана от израелските власти, като смята, че това представлява един вид форма на 
общо наказание за цялото население и призовава за спирането на подобни действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Европейската комисия взема предвид загрижеността на вносителя относно израелската
практика на разрушаване на домове.

На срещата си през юни министрите на външните работи на държавите-членки на ЕС 
изразиха загрижеността си относно разрушаването на жилища и отнемане на 
имущество в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим. 
Това се отнася разрушаване на жилища както по смисъла на административното право, 
така и от наказателноправна гледна точка.

По повод на случая на прогонване от страна на израелските органи на две семейства от 
техните домове в района на Sheikh Jarrah на 2 август, неделя, шведското 
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председателство заклейми продължаващото и недопустимо отнемане на домове в 
Източен Йерусалим.

Европейската комисия споделя загрижеността на вносителя във връзка с тази практика 
и няколко пъти е повдигала въпроса на различни равнища пред израелските органи. Тя 
ще продължава да напомня на Израел, че е поела задължение съгласно Пътната карта
да не разрушава домовете и собствеността на палестински граждани. Службите на 
Комисията в Тел Авив и Йерусалим следят ситуацията отблизо на място, в тясно 
сътрудничество с държавите-членки.

Комисията ще продължи да работи в сътрудничество с държавите-членки за постигане 
на надеждно и трайно решение на конфликта между израелци и палестинци.


