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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατάσταση των πολιτών στην Παλαιστίνη. Καταγγέλλει 
την πολιτική των ισραηλινών αρχών, την κατεδάφιση οικιών που αποτελεί κατ’ αυτόν 
πολιτική συλλογικής τιμωρίας όλου του πληθυσμού, και ζητεί από τις ισραηλινές αρχές να 
παύσουν αυτήν την πρακτική.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση την ανησυχία του αναφέροντος σχετικά με 
την πρακτική κατεδαφίσεων οικιών που εφαρμόζει το Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνεδρίασής τους τον Ιούνιο, εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για τις κατεδαφίσεις οικιών και τις εξώσεις που λαμβάνουν χώρα στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρόκειται τόσο 
διοικητικού όσο και σωφρονιστικού χαρακτήρα κατεδαφίσεις οικιών. 

Η σουηδική Προεδρία, μετά το περιστατικό της έξωσης από τις ισραηλινές αρχές δύο 
οικογενειών από τις οικίες όπου διέμεναν στη γειτονιά Sheikh Jarrah την Κυριακή 2 
Αυγούστου, καταδίκασε τις συνεχιζόμενες και απαράδεκτες εξώσεις που σημειώνονται στην 
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Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του αναφέροντος σχετικά με την εν λόγω 
πρακτική και έχει εγείρει το ζήτημα σε πολλές περιπτώσεις και σε διαφορετικά επίπεδα 
ενώπιον των ισραηλινών αρχών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στο Ισραήλ την 
υποχρέωση που ανέλαβε σύμφωνα με τον χάρτη πορείας να μην κατεδαφίζει παλαιστινιακές 
οικίες και ακίνητα. Τα γραφεία της Επιτροπής στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση επί τόπου, σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης 
και αξιόπιστης λύσης στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη.


