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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0488/2012 внесена от Pär-Anders Aronsson, с шведско 
гражданство, относно налагането на санкции на Израел във връзка с 
изграждането на незаконни селища в  окупираните палестински 
територии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е събрал внимателно доказателствен материал относно 
налагането на санкции срещу политиката на Израел за изграждане на селища в 
окупираните палестински територии. Като отбелязва, че политическият диалог и 
публичните изказвания не са били плодотворни, той предлага да се засилят мерките и 
да се наложат а) търговски санкции на производството от окупираните територии, б) 
финансови санкции на предприятия, извършващи стопанска дейност в окупираните 
палестински територии, както и ограничения по отношение на пътуването на известни 
членове на административните органи, отговорни за окупацията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Наблюдения на Комисията 

Вносителят на петицията правилно посочва два важни аспекта на действията на ЕС, 
свързани с политиката на Израел в окупираните територии (Голанските възвишения, 
ивицата Газа и Западния бряг, в това число Източен Йерусалим) – непризнаването на 
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страна на ЕС на факта, че тези територии са част от Израел и нуждата от пълно 
зачитане на международното хуманитарно право в тези територии. Спазването на 
международното хуманитарно право както по отношение на положението, в което се 
намира палестинското население, което има статут на защитени лица съгласно 
международното хуманитарно право, така и по отношение на израелската политика за 
изграждане на селища. Ес заяви последователно и твърдо своята позиция, че 
изграждането на селища е незаконно съгласно международното хуманитарно право, че 
съставлява пречка за мира и заплашва да превърне в невъзможно намирането на 
решение за двете държави на израелско-палестинския конфликт. Съветът единодушно 
призова правителството на Израел да сложи край на дейностите по изграждане на 
селища, в това число естественото разрастване, и да демонтира всички постове, 
изградени от март до настоящия момент.
Прилагането на тази единодушна линия се обслужва най-добре от включването в 
непрекъснат политически диалог с израелските органи, което да ни позволи да оказваме 
последователно въздействие върху възгледите на ЕС и да предаде загрижеността на ЕС 
по този въпрос, свързан с изграждането на селища, както и относно други въпроси, 
свързани с конфликта и със зачитането на правата на човека както в рамките на Израел, 
така и в окупираните територии. Тези въпроси са подложени на обсъждане с 
израелските органи, на политическо равнище, в рамките на Съвета за асоцииране ЕС-
Израел и на работно равнище в рамките на подкомитета ЕС—Израел за политически 
диалог и сътрудничество и неофициалната работна група ЕС—Израел по правата на 
човека. 
Комисията счита, че политическият диалог на всички равнища, дипломатическите 
постъпки и публичните изявления са полезни средства на външната политика, които са 
били използвани и следва да бъдат непрестанно използвани в бъдеще. Използването на 
такива инструменти спрямо Израел доведе до:

 увеличаване на възрастта за пълнолетие за палестинските деца от 16 на 18 
години по израелското военно право, така че да бъде изравнено с възрастта за 
пълнолетие за израелските деца съгласно израелското гражданско право;

 постигане на споразумение (май 2012 г.) между израелските органи и редица 
палестинци, обявили гладна стачка, в израелските затвори;

 повишаване на осведомеността относно положението на палестинските 
защитници на правата на човека, ангажирани в мирните протести (което доведе 
до тяхното освобождаване като в случая с Абу Рахма; 

 твърдото включване на положението в зона „С” на Западния бряг в 
международната програма, що се отнася до: разрушаване и принудително 
изселване, разрешителни за строеж в палестински селища, ограничаване на 
използването на земята и изграждане на селища (по-специално на частна 
палестинска земя), същественото значение на зона „С” за надеждното 
просъществуване на палестинска държава.

В допълнение към изложеното по-горе, Комисията гарантира, че съответното 
законодателство на ЕС се прилага, за да не се позволи на израелските селища да се 
възползват от възможностите, които предлага двустранното сътрудничество между ЕС 
и Израел:
 От 2005 г. насам продуктите, произхождащи от незаконни израелски селища в 

окупираните територии, не се ползват от преференциални тарифи по 
Споразумението за асоцииране между ЕС-Израел и следователно са обект на 
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заплащането на мита. Това т.нар. техническо споразумение (ТС) беше 
актуализирано през 2012 г. 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Така прозрачността и ефикасността на прилагането на ТС от страна 
на ЕС са подсилени по няколко начина:
 Тежестта, предизвикана от идентификацията на вноса, идващ от границите на 

Израел отпреди 1967 г. и претендиращ за преференциално третиране съгласно 
правилата за произхода по Споразумението за асоцииране ЕС-Израел, е 
прехвърлена от митническите органи на държавите – членки на ЕС към 
вносителите.

 Списъкът с пощенските кодове на населените места, излизащи извън границите 
на Израел отпреди 1967 г., представляващ технически референтен инструмент за 
подобна идентификация, е по-разбираем и изчерпателен.

 Списъкът с пощенските кодове на населените места, излизащи извън границите 
на Израел отпреди 1967 г., е публикуван на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и 
митнически съюз“.

Като последващи действия след заключенията на Съвета по външни работи относно 
близкоизточния мирния процес от 14 май 2012 г., Комисията разглежда 
съществуващото законодателство на ЕС относно етикетирането за оказване на 
произхода, за да гарантира пълното и ефективното му прилагане от компетентните 
органи на държавите - членки на ЕС по отношение на правилното етикетиране на 
стоките, произведени в израелските селища, с цел да бъдат защитени правата на 
потребителите  в ЕС в случаи на подвеждащо етикетиране.

Политиката на ЕС по отношение на Израел отдава много сериозен приоритет на 
споделените ценности и на разрешаването на израелско-палестинския конфликт. Това е 
доказано от факта, че „задълбочаването на отношенията ЕС-Израел, договорено през 
2008 г., е на етап изчакване от юни 2009 г. поради политическата ситуация, последвала 
израелската операция „Лято олово” в Газа (декември 2008-януари 2009 г.). По-
конкретно, изявлението на ЕС, прието в навечерието на 9-ия Съвет за асоцииране ЕС-
Израел, проведен на 15 юни 2009 г., установява ясна връзка между „задълбочаването” и 
i) „ценностите, споделяни от двете страни, по-специално относно демокрацията и 
зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и основните 
свободи, доброто управление и международното хуманитарно право” и ii) 
„многобройни общи интереси и цели, [които] включват по-конкретно решаване на 
израелско-палестинския конфликт чрез прилагане на решението за две държави, 
насърчаване на мира, просперитета и стабилността в Близкия изток”.  Политиката 
непрестанно е била потвърждавана, в това число по време на последното заседание на 
Съвета за асоцииране ЕС-Израел през юли 2012 г. По този повод, ЕС ясно заяви, че 
обсъждането на прилагането на области за потенциално бъдещо сътрудничество с 
Израел ще бъде възможно, когато „условията за преминаване към задълбочаване на 
двустранните отношения бъдат изпълнени”.  Следва да се отбележи, че, за да бъде 
описана връзката между „задълбочаването”, от една страна, и споделените ценности и 
напредък в близкоизточния мирния процес, от друга, ЕС е използвал за първи път 
термина „условия”. По този начин на практика двустранните отношения с Израел се 
водят на базата на плана за действие ЕС—Израел относно европейската политика за 
съседство, приет през 2005 г .  като има предвид, че редица други държави от 
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Средиземноморието – напр. Мароко, Йордания и Палестина –са пуснали в действие и 
се намират на напреднал етап от подготовката на планове за действие от ново 
поколение като политическа рамка за техните отношения с ЕС.

На фона на това ЕС не насърчава прибягването до търговски санкции във връзка с 
двустранните отношения ЕС-Израел. Търговията се разглежда като елемент на 
създаването на растеж и следователно може да се обмисля прилагането на търговски 
забрани, когато на разположение не съществува друг инструмент, какъвто не е случаят 
с двустранните отношения ЕС-Израел.  Прибягването към забрана на вноса на продукти 
от селищата, което възнамерява да извърши ЕС, не е решение, нито пък насърчаването 
на участие в бойкотиране срещу подобен внос.
Заключение

Комисията ще продължава да посвещава цялото си внимание на развиването на 
двустранните отношения ЕС-Израел, като отдаде необходимото внимание на 
споделените ценности и на напредъка в близкоизточния мирния процес.


