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Betreft: Verzoekschrift 463/2009, ingediend door Tomasz Brzdak (Poolse nationaliteit) 
over de situatie in Palestina

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de situatie van de burgerbevolking in Palestina en 
protesteert tegen het Israëlische beleid van vernieling van huizen. Hij voert aan dat dit een 
vorm van collectieve straf voor de hele bevolking is en roept op om dit soort acties een halt 
toe te roepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

De Europese Commissie heeft kennis genomen van indieners bezorgdheid over de Israëlische
praktijk van vernieling van huizen.

Tijdens hun vergadering in juni van dit jaar hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken 
te kennen gegeven dat de vernieling van huizen en de uitzettingen van mensen uit hun 
woningen in de bezette Palestijnse Gebieden, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, hun bijzonder 
bezighoudt. Daarmee doelden zij op zowel het slopen van huizen als beleidsmaatregel als het 
slopen van huizen als strafmaatregel. 

Naar aanleiding van de uitzetting van twee gezinnen uit hun woningen in de wijk Sheikh 
Jarrah door de Israëlische autoriteiten op zondag 2 augustus, heeft het Zweedse 
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voorzitterschap zijn afkeuring uitgesproken over de voortdurende en onacceptabele 
uitzettingen in Oost-Jeruzalem.

Evenals indiener is de Europese Commissie bezorgd over deze vernielingen en uitzettingen. 
Zij heeft deze kwestie bij een aantal gelegenheden, en op verschillende diplomatieke niveaus,
aan de orde gesteld bij de Israëlische autoriteiten. De Commissie zal Israël eraan blijven 
herinneren dat het land in het kader van de routekaart de verplichting is aangegaan geen 
Palestijnse woningen en eigendommen te vernielen. De vertegenwoordigingen van de 
Commissie in Tel Aviv en Jeruzalem houden de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten, in 
nauwe samenwerking met de lidstaten. 

De Commissie zal samen met de lidstaten blijven werken aan een haalbare en geloofwaardige 
oplossing voor het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen.


