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Temats: Lūgumraksts Nr. 0488/2012, ko iesniedza Zviedrijas valstspiederīgais Pär 
Anders Aronsson, par sankciju noteikšanu Izraēlai saistībā ar nelikumīgu 
apmetņu veidošanu okupētajās Palestīnas teritorijās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs rūpīgi sagatavojis lietu par sankciju noteikšanu pret Izraēlas 
apmetņu politiku okupētajās Izraēlas teritorijās. Ievērojot, ka politiskais dialogs un publiskie 
paziņojumi nav devuši nekādus rezultātus, viņš iesaka veikt stingrākus pasākumus un noteikt 
a) tirdzniecības sankcijas ražojumiem no okupētajām teritorijām, b) finansiālas sankcijas 
uzņēmumiem, kas darbojas okupētajās Palestīnas teritorijās, ceļošanas ierobežojumus 
okupācijas pārvaldes ievērojamiem pārstāvjiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas apsvērumi 

Lūgumraksta iesniedzējs pamatoti norāda uz diviem svarīgiem ES darbības aspektiem 
attiecībā uz Izraēlas politiku okupētajās teritorijās (Golana augstienē, Gazas joslā un 
Rietumkrastā, ietverot Austrumjeruzalemi) — ES atteikšanos atzīt, ka šīs teritorijas pieder 
Izraēlai, un vajadzību pilnīgi ievērot starptautiskās humanitārās tiesības (SHT) šajās 
teritorijās. SHT ievērošana ir galvenais jautājums attiecībā uz Palestīnas iedzīvotāju stāvokli, 
kuriem saskaņā ar SHT ir aizsargātu personu statuss, un Izraēlas īstenoto apmetņu ierīkošanas 
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politiku. ES ir konsekventi un stingri paziņojusi savu nostāju — ka saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem apmetnes ir nelikumīgas, tās rada šķēršļus mieram un draud 
padarīt neiespējamu Izraēlas un Palestīnas konflikta divu valstu risinājumu. Padome ir 
vienprātīgi mudinājusi Izraēlas valdību izbeigt apmetņu ierīkošanu, tostarp arī to dabisku 
izaugsmi, un nojaukt visus apmetņu paplašinājumus, kas izveidoti kopš 2001. gada marta.
Īstenot šo vienprātīgo politikas kursu vislabāk var, iesaistoties pastāvīgā politiskā dialogā ar 
Izraēlas varas iestādēm, kas nodrošina mums iespēju konsekventi ietekmēt ES viedokļus un 
paust ES bažas par apmetņu ierīkošanas problēmu, kā arī par citām problēmām, kas saistītas 
ar šo konfliktu un cilvēktiesību ievērošanu gan Izraēlā, gan okupētajās teritorijās. Šīs 
problēmas tiek apspriestas ar Izraēlas varas iestādēm politiskā līmenī ES un Izraēlas 
Asociācijas padomē un darba līmenī — Politiska dialoga un sadarbības apakškomitejā un 
Cilvēktiesību neoficiālajā darba grupā.
Komisija uzskata, ka visu līmeņu politisks dialogs, diplomātiski demarši un publiski 
paziņojumi ir lietderīgi ārpolitikas instrumenti, kas tiek lietoti un kas ir nepārtraukti jālieto arī 
turpmāk. Šādu instrumentu piemērošana Izraēlai ir sekmējusi:

 saskaņā ar Izraēlas militārajām tiesībām militārā dienesta vecuma paaugstināšanu 
palestīniešu bērniem no 16 līdz 18 gadiem, lai saskaņā ar Izraēlas civiltiesībām 
pielīdzinātu to vairākuma izraēliešu bērnu militārā dienesta vecumam;

 vienošanos (2012. gada maijā) starp Izraēlas varas iestādēm un vairākiem Palestīnas 
bada streika dalībniekiem Izraēlas cietumos;

 izpratnes veicināšanu par to Palestīnas cilvēktiesību aizstāvju stāvokli, kuri 
iesaistījušies miermīlīgos protestos (kas beigušies, kā Abu-Rahma gadījumā, ar viņu 
atbrīvošanu);

 Rietumkrasta C zonas stāvokļa izvirzīšanu starptautiskajā dienas kārtībā attiecībā uz: 
grautiņiem, izlikšanu no mājām, būvniecības atļaujām Palestīnas ciematos, zemes 
lietošanas un apmetņu būvniecības ierobežojumiem (jo īpaši uz privātas palestīniešu 
zemes), C zonas būtiski svarīgo nozīmi, lai nodrošinātu Palestīnas valsts dzīvotspēju.

Papildus iepriekšminētajam Komisija ir nodrošinājusi, ka attiecīgie ES tiesību akti tiek 
piemēroti tā, lai neļautu Izraēlas apmetnēm gūt labumu no iespējām, ko piedāvā ES un 
Izraēlas divpusējā sadarbība:
 kopš 2005. gada produkcijai, kas ražota nelikumīgajās Izraēlas apmetnēs okupētajās 

teritorijās, netiek piemērots preferenciāls tarifu režīms saskaņā ar ES un Izraēlas 
Asociācijas nolīgumu, un tāpēc par to jāmaksā nodevas. Tā saucamo tehnisko nolīgumu 
(TN) atjaunoja 2012. gadā 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Tādējādi TN īstenošanas pārredzamība un efektivitāte ES ir pastiprināta 
vairākos veidos:
 uzdevums identificēt importa ražojumus, kuri ievesti pāri Izraēlas robežām, kādas tās 

bija pirms 1967. gada, un kuriem saskaņā ar ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 
izcelsmes noteikumiem pieprasīta priviliģēta attieksme, tiek uzdots ne vairs ES
dalībvalstu muitas iestādēm, bet importētājiem;

 saraksts ar to vietu pasta indeksiem, kuras atrodas aiz Izraēlas robežām, kādas tās bija 
pirms 1967. gada, kas ir šādas identifikācijas tehniskais atsauces instruments, ir 
padarīts visaptverošāks un izsmeļošāks;
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 to vietu pasta indeksi, kuras atrodas aiz Izraēlas robežām, kādas tās bija pirms 
1967. gada, ir publicēti Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta 
(TAXUD ĢD) tīmekļa vietnē.

Kā turpinājumu Ārlietu padomes 2012. gada 14. maija secinājumiem par Tuvo Austrumu 
miera procesu (TAMP) Komisija apzina pašreizējos ES tiesību aktus attiecībā uz izcelsmes 
marķējumu, lai nodrošinātu, ka ES dalībvalstu kompetentās iestādes to īsteno pilnā mērā un 
efektīvi, garantējot to preču pareizu marķējumu, kas ražotas Izraēlas apmetnēs, lai aizsargātu 
ES patērētāju tiesības gadījumos, kad marķējums varētu būt maldinošs.

ES politika attiecībā uz Izraēlu dod priekšroku kopīgām vērtībām un Izraēlas un Palestīnas 
konflikta atrisināšanai. To pierāda tas, ka ES un Izraēlas attiecību uzlabošana, par ko notika 
vienošanās 2008. gadā, ir kopš 2009. gada jūnija apturēta politiskās situācijas dēļ pēc Izraēlas 
„Lietā svina” operācijas Gazā (2008. gada decembris–2009. gada janvāris). Konkrētāk, ar ES 
paziņojumu, ko pieņēma ES un Izraēlas Asociācijas 9. padomes (2009. gada 15. jūnijs) 
priekšvakarā, tiek ieviesta skaidra saikne starp „uzlabošanu” un i) „abu pušu kopīgajām 
vērtībām un jo īpaši demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu un pamatbrīvībām, 
labu pārvaldību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām”, un ii) mūsu kopīgo interešu un 
mērķu plašo loku un [kas] ietver Izraēlas un Palestīnas konflikta atrisinājumu, izmantojot divu 
valstu risinājumu un veicinot mieru, labklājību un stabilitāti Tuvajos Austrumos”. Šis 
politikas kurss ir konsekventi apstiprināts, tostarp arī ES un Izraēlas Asociācijas padomes 
pēdējā sanāksmē 2012. gada jūlijā. Šajā sanāksmē ES skaidri paziņoja, ka apspriest turpmākās 
potenciālās sadarbības jomas ar Izraēlu būs iespējams tikai tad, „kad būs izpildīti nosacījumi 
virzībai uz divpusējo attiecību uzlabošanu”. Ir jānorāda, ka, aprakstot saikni starp 
„uzlabošanu”, no vienas puses, un kopīgām vērtībām un TAMP progresu, no otras puses, ES 
pirmo reizi lietoja terminu „nosacījumi”. Tādējādi praksē divpusējās attiecības ar Izraēlu tiek 
risinātas, pamatojoties uz ES un Izraēlas Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) rīcības 
plānu, ko pieņēma 2005. gadā, turpretim vairākas citas Vidusjūras reģiona valstis —
piemēram, Monako, Jordānija, Palestīna — ir ieviesušas vai gandrīz pabeigušas jaunas 
paaudzes rīcības plānu sagatavošanu kā politisko ietvaru to attiecībām ar ES.

ES un Izraēlas divpusējo attiecību kontekstā ES nepastāv uz tirdzniecības sankcijām. 
Tirdzniecība tiek uzskatīta par izaugsmes sekmēšanas aspektu, un tāpēc tirdzniecības 
aizliegumus var apsvērt tikai tad, ja nav pieejams neviens cits instruments, bet ES un Izraēlas 
divpusējo attiecību gadījumā tā nav. ES nav paredzējusi arī to importa preču aizliegumu, kas 
tiek ievestas no apmetnēm, nedz arī piedalīšanos šādu produktu boikotēšanā.
Secinājums

Komisija turpinās veltīt pilnīgu uzmanību ES un Izraēlas divpusējo attiecību attīstībai, ņemot 
vērā kopīgās vērtības un Tuvo Austrumu miera procesu.


