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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kruopščiai rengia bylą, kad Izraeliui būtų taikomos sankcijos dėl 
apgyvendinimo politikos okupuotose Palestinos teritorijose. Kadangi nei politinis dialogas, 
nei vieši pareiškimai nedavė vaisių, jis siūlo sutelkti pastangas ir įvesti: a) prekybos sankcijas 
gaminiams iš okupuotų teritorijų, b) finansines sankcijas įmonėms, vykdančioms veiklą 
okupuotose Palestinos teritorijose, ir kelionių apribojimus žinomiems okupacinės 
administracijos nariams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisijos pastabos 

Peticijos pateikėjas teisingai atkreipia dėmesį į du svarbius ES veiksmų dėl Izraelio politikos 
okupuotose teritorijose (Golano aukštumose, Gazos Ruože ir Vakarų Krante, įskaitant Rytų 
Jeruzalę) aspektus – tai, kad ES nepripažįsta, jog šios teritorijos yra Izraelio dalis, ir tai, kad 
šiose teritorijose reikia visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės (THT) 
reikalavimų. THT laikymasis yra pagrindinis klausimas tiek Palestinos gyventojų, kurie pagal 
THT turi saugomų asmenų statusą, padėties, tiek Izraelio gyvenviečių požiūriu. ES nuolatos 
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tvirtai primena apie savo poziciją, kad pagal tarptautinę teisę šios gyvenvietės yra neteisėtos, 
trukdo siekti taikos ir kelia grėsmę Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimui sukuriant 
atskiras valstybes. Taryba vienbalsiai ragino Izraelio vyriausybę nebetęsti bet kokios su 
gyvenvietėmis susijusios veiklos, įskaitant ir natūralią jų plėtrą, ir panaikinti visus nuo 
2001 m. kovo mėn. įrengtus sargybos postus.
Šią vienbalsiai priimtą politinę kryptį geriausia vykdyti toliau palaikant politinį dialogą su 
Izraelio valdžios institucijomis, nes taip sistemingai galime daryti įtaką išreikšdami ES 
nuomonę ir susirūpinimą dėl gyvenviečių problemos, taip pat ir dėl kitų su šiuo konfliktu ir su 
pagarba žmogaus teisėms Izraelyje bei jo okupuotose teritorijose susijusių klausimų. Šie 
klausimai su Izraelio valdžios institucijomis politiniu lygmeniu aptariami ES ir Izraelio 
asociacijos taryboje, o darbiniu lygmeniu – Politinio dialogo ir bendradarbiavimo 
pakomitetyje ir Neformalioje žmogaus teisių darbo grupėje. 
Komisija mano, kad politinis dialogas visais lygmenimis, diplomatiniai demaršai ir vieši 
pareiškimai yra naudingos šiuo metu taikomos užsienio politikos priemonės, ir jos nuolat 
turėtų būti taikomos ateityje. Tokios priemonės Izraelio atžvilgiu padėjo:

 pagal Izraelio karo įstatymą palestiniečių vaikų pilnametystės amžių nuo 16 padidinti 
iki 18 metų, kad jis būtų toks pat kaip ir Izraelio civilinėje teisėje nustatytas izraeliečių 
vaikų pilnametystės amžius;

 pasiekti Izraelio valdžios institucijų ir kelių Izraelio kalėjimuose bado streiką 
paskelbusių palestiniečių susitarimą (2012 m. gegužės mėn.);

 padidinti informuotumą apie taikiuose protestuose dalyvaujančių palestiniečių 
žmogaus teisių gynėjų padėtį (kaip ir Abdullah Abu Rahmos atveju, buvo pasiektas jų 
išlaisvinimas);

 Vakarų Kranto C zonos padėties klausimą ryžtingai įtraukti į tarptautinę darbotvarkę 
dėl: griaunamų būstų ir gyventojų iškeldinimo, statybos leidimų palestiniečių 
kaimuose, žemės naudojimo ir gyvenviečių statybos (ypač privačioje palestiniečių 
žemėje) apribojimų, C zonos didžiulės svarbos Palestinos valstybės gyvybingumui.

Be jau minėtų dalykų, Komisija pasirūpino, kad atitinkami ES teisės aktai būtų taikomi taip, 
jog Izraelio gyvenvietėms nebūtų leista pasinaudoti ES ir Izraelio dvišalio bendradarbiavimo 
suteikiamomis galimybėmis:
 nuo 2005 m. Izraelio okupuotų teritorijų gyvenvietėse sukurtiems gaminiams netaikomas 

lengvatinis muitų tarifų režimas pagal EB ir Izraelio asociacijos susitarimą, todėl už jas 
turi būti mokami muitai. Šis vadinamasis techninis susitarimas (TS) buvo atnaujintas 
2012 m. 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Taip TS įgyvendinimo skaidrumas ir veiksmingumas ES pusės 
sustiprintas keliais būdais:
 importuotojams perkelta ES valstybių narių muitinių prievolė nustatyti importuojamas 

prekes, gaunamas iš Izraeliui iki 1967 m. nepriklausiusių teritorijų, ir reikalauti taikyti 
lengvatinį muitų režimą pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo kilmės taisykles;

 labiau išplėstas ir patikslintas vietovių, iki 1967 m. nepriklausiusių Izraelio teritorijai, 
pašto kodų sąrašas, kuris naudojamas kaip informacinė techninė priemonė tokioms 
vietovėms nustatyti;

 Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje skelbiamas 
vietovių, kurios iki 1967 m. nepriklausė Izraelio teritorijai, pašto kodų sąrašas.
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Imdamasi tolesnių veiksmų po Užsienio reikalų tarybos 2012 m. gegužės 14 d. išvadų dėl 
Artimųjų Rytų taikos proceso, Komisija rengia esamų ES teisės aktų dėl kilmės šalies 
ženklinimo schemas, siekdama užtikrinti, kad ES valstybių narių kompetentingos institucijos 
visiškai ir veiksmingai įgyvendintų tinkamą Izraelio gyvenvietėse pagamintų prekių 
ženklinimą tuo siekiant apsaugoti ES vartotojų teises klaidingo ženklinimo atvejais.

ES politikoje Izraelio atžvilgiu didelė svarba skiriama bendroms vertybėms ir Izraelio bei 
Palestinos konflikto sprendimui. Tai įrodo ir faktas, kad 2008 m. pareikštas Sąjungos 
sutikimas atnaujinti ES ir Izraelio santykius nuo 2009 m. birželio mėn. buvo sustabdytas dėl 
politinės padėties po Izraelio operacijos „Lydytas švinas“ Gazoje (2008 m. gruodžio–2009 m. 
sausio mėn.). Kalbant konkrečiau, ES 2009 m. birželio 15 d. ES ir Izraelio asociacijos tarybos 
9-ojo posėdžio išvakarėse priėmė pareiškimą, kuriame aiškiai nustatyta sąsaja tarp „santykių 
atnaujinimo“ ir (i) „bendrų abiejų šalių vertybių, ypač dėl demokratijos ir pagarbos žmogaus 
teisėms, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms, geram valdymui ir tarptautinei 
humanitarinei teisei“, ir (ii) „įvairių mūsų bendrų interesų ir tikslų, apimančių Izraelio ir 
Palestinos konflikto sprendimą įgyvendinant dviejų valstybių sukūrimo sprendimą, skatinant 
taiką, gerovę ir stabilumą Artimuosiuose Rytuose“. Ši politikos kryptis nuolatos nuosekliai 
patvirtinama, tai padaryta ir naujausiame ES ir Izraelio asociacijos tarybos posėdyje 2012 m. 
liepos mėn. Vėliau ES aiškiai pareiškė, kad tolesnis galimo bendradarbiavimo sričių aptarimas 
su Izraeliu bus įmanomas tada, kai „bus įvykdytos dvišalių santykių atnaujinimo sąlygos“.
Reikėtų pažymėti, kad, apibrėžiant santykių atnaujinimo ir bendrų vertybių bei pažangos 
Artimųjų Rytų taikos procese sąsają, ES pirmą kartą pavartojo terminą „sąlygos“. Taigi iš 
esmės dvišaliai santykiai su Izraeliu palaikomi pagal 2005 m. priimtą ES ir Izraelio Europos 
kaimynystės politikos veiksmų planą, o kelios kitos Viduržemio jūros regiono valstybės, pvz., 
Marokas, Jordanija ir Palestina, pradėjo rengti naujus veiksmų planus, kurie būtų politinis jų 
santykių su ES pagrindas, ir jau nemažai nuveikė šia linkme.

Tokiomis aplinkybėmis ES neskatina taikyti prekybos sankcijų dvišalių ES ir Izraelio 
santykių srityje. Prekyba laikoma ekonomikos augimo skatinimo dalimi, todėl prekybos 
draudimai gali būti svarstomi tik tuomet, kai nebėra kitų priemonių, o ES ir Izraelio dvišalių 
santykių atveju taip nėra. Taip pat tai galioja ir ES numatytam prekių importo iš minėtų 
gyvenviečių uždraudimui arba skatinimui boikotuoti tokias importuotas prekes.

Išvada

Komisija ir toliau skirs visapusį dėmesį, kad ES ir Izraelio dvišaliai santykiai būtų plėtojami 
deramai atsižvelgiant į bendras vertybes ir Artimųjų Rytų taikos proceso pažangą.“


