
CM\939005MT.doc PE513.189v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.4.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 488/2012, imressqa minn Pär-Anders Aronsson, ta’ ċittadinanza 
Svediża, dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet fuq l-Iżrael dwar l-
abitazzjonijiet illegali fit-territorji okkupati Palestinjani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant bena każ b’attenzjoni kbira dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet kontra l-
politika ta’ abitazzjoni tal-Iżrael fit-territorji okkupati Palestinjani. Jinnota li d-djalogu 
politiku u d-dikjarazzjonijiet pubbliċi ma ħallew l-ebda riżultat, jissuġġerixxi li jsiru sforzi 
akbar u jiġu imposti (a) sanzjonijiet kummerċjali għal prodotti mit-territorji okkupati, (b) 
sanzjonijiet finanzjarji fuq l-intrapriżi b’attivitajiet fit-territorji okkupati Palestinjani, 
restrizzjonijiet ta’ vvjaġġar ta’ membri prominenti tal-amministrazzjoni tal-okkupanti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-petizzjonant ġustament josserva żewġ aspetti importanti tal-azzjonijiet tal-UE dwar il-
politika tal-Iżrael fit-territorji okkupati (l-Għoljiet tal-Golan, il-Medda ta’ Gaża u x-Xatt tal-
Punent, inkluż Ġerusalemm tal-Lvant) – mhux rikonoxxut mill-UE li dawn it-territorji huma 
parti mill-Iżrael u l-ħtieġa għar-rispett sħiħ għad-Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL) 
f’dawn it-territorji. Osservanza tal-IHL hija kwistjoni ewlenija kemm fir-rigward tas-
sitwazzjoni tal-popolazzjoni Palestinjana, li għandha l-istatus ta’ persuni protetti taħt l-IHL, 
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kif ukoll fir-rigward tal-politika ta’ ftehim tal-Iżrael. L-UE b’mod konsistenti u sod iddikjarat 
il-pożizzjoni tagħha li l-ftehim huwa illegali taħt il-liġi internazzjonali, jikkostitwixxi ostakolu 
għall-paċi u jhedded li jagħmel is-soluzzjoni ta’ żewġ stati għall-kunflitt Iżraeljan-Palestinjan 
impossibbli. Il-Kunsill unanimament ħeġġeġ lill-gvern tal-Iżrael biex itemm l-attivitajiet 
kollha tal-ftehim, inkluż it-tkabbir naturali, u biex iżarma l-istakkamenti ta’ osservazzjoni 
mibnija minn Marzu 2001.
L-implimentazzjoni ta’ din il-linja politika unanima tista’ tinqeda aħjar billi jinvolvu ruħhom 
fi djalogu politiku li għaddej bħalissa mal-awtoritajiet Iżraeljani, li jippermetti impatt 
konsistenti mal-fehmiet tal-UE u jwassal it-tħassib tal-UE dwar il-kwistjoni tal-ftehim, kif 
ukoll dwar aspetti oħra relatati mal-kunflitt u mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem kemm fl-
Iżrael kif ukoll fit-territorji okkupati. Dawn il-kwistjonijiet huma diskussi mal-awtoritajiet 
Iżraeljani, fil-livell politiku, fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Iżrael u, fil-livell tax-
xogħol, fi ħdan is-Sotto-Kumitat dwar id-Djalogu Politiku u l-Kooperazzjoni u l-Grupp ta’ 
Ħidma Informali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 
Il-Kummissjoni temmen li d-djalogu politiku fil-livelli kollha, bidliet diplomatiċi u 
dikjarazzjonijiet pubbliċi huma għodod utli fil-politika barranija li ġew użati u għandhom 
jintużaw kontinwament fil-futur. L-applikazzjoni ta’ tali strumenti vis-à-vis l-Iżrael 
ikkontribwixxiet għal:

 żieda fl-età maġġorenni għal tfal Palestinjani bejn 16-18 skont il-liġi militari 
Iżraeljana, sabiex issir ugwali għall-età maġġorenni għal tfal Iżraeljani skont il-liġi 
ċivili Iżraeljana;

 jintlaħaq ftehim (Mejju 2012) bejn l-awtoritajiet Iżraeljani u numru ta’ dimostranti 
Palestinjani fuq strajk tal-ġuħ fil-ħabsijiet Iżraeljani;

 titqajjem kuxjenza dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri Palestinjani għad-drittijiet tal-
bniedem li kienu involuti fi protesti paċifiċi (li rriżultaw, bħal fil-każ ta’ Abu-Rahma, 
fil-ħelsien tagħhom);

 it-tqegħid tas-sitwazzjoni fiż-Żona C tax-Xatt tal-Punent b’mod sod fuq l-aġenda 
internazzjonali, fir-rigward ta’: twaqqigħ u żgumbramenti, bini permessi fl-irħula 
Palestinjani, restrizzjonijiet fuq l-użu tal-art u l-kostruzzjoni tal-ftehim (speċjalment 
fuq art Palestinjana privata), l-importanza fundamentali ta’ Żona C għall-vijabilità ta’ 
Stat Palestinjan.

Minbarra li ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni żgurat li l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE hija 
applikata b’tali mod li ma tippermettix insedjamenti Iżraeljani jibbenefikaw mill-
opportunitajiet offruti mill-kooperazzjoni bilaterali UE-Iżrael:
 Mill-2005, il-prodotti li joriġinaw minn insedjamenti Iżraeljani illegali fit-territorji 

okkupati ma jibbenefikawx minn trattament tariffarju preferenzjali skont il-Ftehim tal-
Assoċjazzjoni KE-Iżrael u għalhekk huma suġġetti għall-ħlas ta’ dazji. Dan l-hekk 
imsejjaħ ftehim tekniku (TA) ġie aġġornat fl-2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). B’hekk, it-trasparenza u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tat-TA  min-
naħa tal-UE huma msaħħa b’diversi modi:
 Il-piż ta’ identifikazzjoni tal-importazzjonijiet li ġejjin lil hinn mill-fruntieri tal-Iżrael 

ta’ qabel l-1967 u li jiġu mitluba trattament preferenzjali taħt ir-regoli ta’ oriġini tal-
Ftehim tal-Assoċjazzjoni UE-Iżrael huwa ttrasferit mill-awtoritajiet doganali tal-Istati 
Membri tal-UE għall-importaturi.
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 Il-lista ta’ kodiċi postali tal-lokalitajiet lil hinn mill-fruntieri tal-Iżrael ta’ qabel l-1967, 
li hija l-istrument tekniku ta’ referenza għall-identifikazzjoni, hija magħmula ħafna 
aktar komprensiva u eżawrjenti.

  Il-lista ta’ kodiċi postali tal-lokalitajiet lil hinn mill-fruntieri tal-Iżrael ta’ qabel l-1967 
hija ppubblikata fuq is-sit tad-DĠ TAXUD.

Bħala segwitu għall-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin dwar il-Proċess ta’ 
Paċi tal-Lvant Nofsani (PPLN) tal-14 ta’ Mejju 2012, il-Kummissjoni qed tiġbor il-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tikkettar ta’ oriġini eżistenti, sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni sħiħa u effettiva tagħha mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-
UE fir-rigward tat-tikkettar korrett tal-merkanzija prodotta fl-insedjamenti Iżraeljani bil-għan 
għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi f’każijiet ta’ tikkettar li jistgħu jkunu qarrieqa.

Il-politika tal-UE vis-à-vis l-Iżrael tagħti prijorità għolja lill-valuri komuni u r-riżoluzzjoni 
tal-kunflitt Iżraeljan-Palestinjan. Dan huwa ppruvat mill-fatt li l-“avvanzar” fir-relazzjoni UE-
Iżrael miftiehma mill-UE fl-2008 kienet posposta minn Ġunju 2009 minħabba s-sitwazzjoni 
politika wara l-operazzjoni “Cast Lead” tal-Iżrael f’Gaża (Diċembru 2008 – Jannar 2009). 
B’mod aktar speċifiku, id-dikjarazzjoni tal-UE adottata lejliet id-9 Kunsill ta’ Assoċjazzjoni 
UE-Iżrael li sar fil-15 ta’ Ġunju 2009 jistabbilixxi rabta ċara bejn l-“avvanzar” u (i) “il-valuri 
komuni taż-żewġ partijiet, u b’mod partikolari dwar id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali, il-governanza tajba u d-dritt 
umanitarju internazzjonali”, u (ii) “il-firxa wiesgħa ta’ interessi u għanijiet komuni tagħna [li] 
jinkludu r-riżoluzzjoni tal-kunflitt Iżrael-Palestina permezz tal-implimentazzjoni tas-
soluzzjoni ta’ żewġ stati, il-promozzjoni ta’ paċi, prosperità u stabbiltà fil-Lvant Nofsani”.
Din il-linja politika b’mod konsistenti ġiet ikkonfermata, inkluża l-aħħar laqgħa tal-Kunsill 
tal-Assoċjazzjoni UE-Iżrael f’Lulju 2012. Fl-aħħar okkażjoni, l-UE ddikjarat b’mod ċar li d-
diskussjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ oqsma għall-kooperazzjoni potenzjali futura mal-
Iżrael se tkun possibbli “meta l-kundizzjonijiet għall-avvanz tar-relazzjonijiet bilaterali huma 
sodisfatti”. Għandu jiġi nnotat li, sabiex tiddeskrivi r-rabta bejn “avvanz”, min-naħa waħda, u 
l-valuri komuni u l-progress fil-PPLN, fuq in-naħa l-oħra, l-UE użat it-terminu 
“kundizzjonijiet” għall-ewwel darba. Għalhekk, fil-prattika, ir-relazzjonijiet bilaterali mal-
Iżrael jitwettqu fuq il-bażi tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-PEV UE-Iżrael adottat fl-2005, billi numru 
ta’ pajjiżi oħra tal-Mediterran – eż il-Marokk, il-Ġordan, il-Palestina – ikunu nedew u jkunu fi 
stadju avvanzat tal-preparazzjoni ta’ Pjanijiet ta’ Azzjoni ta’ ġenerazzjoni ġdida bħala l-qafas 
politiku tar-relazzjonijiet tagħhom mal-UE.

F’dan l-isfond, l-UE ma tħeġġiġx l-użu ta’ sanzjonijiet kummerċjali fil-kuntest tar-
relazzjonijiet bilaterali UE-Iżrael. Il-kummerċ huwa meqjus bħala element ta’ tkabbir 
għalhekk projbizzjonijiet tal-kummerċ jistgħu jitqiesu biss meta ma jkunx hemm strument 
ieħor fil-qasam, li mhuwiex il-każ dwar ir-relazzjonijiet bilaterali UE-Iżrael M’hemmx 
għalfejn jirrikorru għall-projbizzoni tal-importazzjoni ta’ prodotti previsti mill-UE, u lanqas l-
inkoraġġiment ta’ parteċipazzjoni fil-bojkotts kontra importazzjonijiet bħal dawn.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli tiddedika l-attenzjoni sħiħa tagħha għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet 
bilaterali UE-Iżrael b’kunsiderazzjoni xierqa tal-valuri komuni u l-avvanz tal-PPLN.


