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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0463/2009 adresată de Tomasz Brzdak, de cetățenie poloneză privind 
situația din Palestina

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la situația populației civile din Palestina, 
protestând împotriva politicii de demolare a locuințelor exercitată de autoritățile israeliene, 
afirmând că aceasta reprezintă o formă de pedepsire publică a întregii populații, și solicitând 
să se pună capăt unor astfel de acțiuni..

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Comisia Europeană ia act de preocuparea petiționarului cu privire la practica israeliană de 
demolare a locuințelor.

La reuniunea acestora din iunie, miniștrii de externe a statelor membre ale UE și-au exprimat 
preocuparea legată de demolările de locuințe și evacuările din Teritoriile Palestiniene 
Ocupate, inclusiv din Ierusalimul de Est. Aceasta se referă atât la demolările administrative de 
locuințe, cât și la cele punitive. 

Președinția suedeză, cu ocazia evacuării de către autoritățile israeliene a două familii din 
locuințele acestora din cartierul Sheikh Jarrah în ziua de duminică, 2 august, a condamnat 
evacuările continue și inacceptabile din Ierusalimul de Est.
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Comisia Europeană împărtășește îngrijorarea petiționarului cu privire la această practică și a 
ridicat această problemă în numeroase ocazii și la diferite niveluri ale autorităților israeliene. 
Comisia va continua să reamintească Israelului că acesta a acceptat ca obligație în baza Foii 
de parcurs să nu demoleze locuințele și proprietățile palestiniene. Birourile Comisiei din Tel 
Aviv și Ierusalim monitorizează îndeaproape situația de la fața locului, în strânsă cooperare cu 
statele membre. 

Comisia va continua să coopereze cu statele membre în vederea obținerii unei soluții viabile și 
credibile la conflictul dintre israelieni și palestinieni.


