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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 488/2012, adresată de Pär-Anders Aronsson, de cetățenie suedeză, 
privind impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului pentru înființarea 
unor colonii ilegale pe teritoriile palestiniene ocupate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru impunerea unor sancțiuni împotriva politicii israeliene de 
colonizare în teritoriile palestiniene ocupate. Luând în considerare faptul că dialogul politic și 
declarațiile publice nu au avut succes, acesta sugerează să se mărească miza și să se impună 
(a) sancțiuni comerciale pentru produsele din teritoriile ocupate, (b) sancțiuni financiare 
pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe teritoriile palestiniene ocupate și (c) 
restricții de călătorie pentru membrii marcanți ai administrației de ocupare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Observațiile Comisiei 

Petiționarul subliniază în mod întemeiat două aspecte importante ale acțiunilor UE cu privire 
la politica Israelului în teritoriile ocupate (Înălțimile Golan, Fâșia Gaza și Cisiordania, 
inclusiv Ierusalimul de Est) – nerecunoașterea de către UE a faptului că aceste teritorii fac 
parte din Israel și necesitatea de a respecta pe deplin dreptul internațional umanitar în aceste 
teritorii. Respectarea dreptului internațional umanitar este o chestiune-cheie în ceea ce 
privește situația populației palestiniene, care are statutul de populație protejată în temeiul 
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dreptului internațional umanitar, precum și politica israeliană de colonizare. UE și-a afirmat în 
mod constant și ferm poziția potrivit căreia coloniile sunt ilegale în temeiul dreptului 
internațional, constituie un obstacol în calea păcii și amenință să facă imposibilă 
transformarea conflictului israeliano-palestinian într-o soluție bazată pe două state. Consiliul a 
îndemnat în unanimitate guvernul israelian să pună capăt tuturor activităților de colonizare, 
inclusiv evoluției demografice, și să desființeze toate avanposturile construite începând cu 
luna martie 2011.
Cea mai bună metodă de punere în aplicare a acestei linii unanime de politică este implicarea 
într-un dialog politic cu autoritățile israeliene, ceea ce ne permite să influențăm semnificativ 
opiniile UE și să transmitem preocupările UE cu privire la chestiunea coloniilor, precum și cu 
privire la alte chestiuni referitoare la conflict și la respectarea drepturilor omului în Israel și în 
teritoriile ocupate. Aceste chestiuni sunt discutate cu autoritățile israeliene, la nivel politic, în 
cadrul Consiliului de asociere UE-Israel și, la nivel de lucru, în cadrul Subcomitetului pentru 
dialog politic și cooperare și al Grupului de lucru informal pentru drepturile omului. 
Comisia consideră că dialogul politic la toate nivelurile, demersurile diplomatice și 
declarațiile publice sunt instrumente utile de politică externă, care au fost utilizate și ar trebui 
să fie utilizate în continuare. Aplicarea unor astfel de instrumente față de Israel a contribuit la:

 creșterea vârstei majoratului pentru copiii palestinieni de la 16 ani la 18 ani în temeiul 
legislației militare israeliene, astfel încât să fie egală cu vârsta majoratului copiilor 
israelieni în temeiul dreptului civil israelian;

 încheierea unui acord (mai 2012) între autoritățile israeliene și o serie de prizonieri 
palestinieni în greva foamei în închisorile israeliene;

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația apărătorilor palestinieni ai 
drepturilor omului implicați în proteste pașnice (care au condus, precum în cazul Abu-
Rahma, la eliberarea acestora);

 includerea situației din Zona C din Cisiordania în mod ferm pe agenda internațională, 
în ceea ce privește: demolările și evacuările, autorizațiile de construcție în satele 
palestiniene, restricțiile cu privire la utilizarea terenurilor și a înființării de colonii 
(îndeosebi pe terenurile palestiniene private), importanța fundamentală a Zonei C 
pentru viabilitatea unui stat palestinian.

În plus față de cele de mai sus, Comisia a asigurat că legislația UE relevantă este aplicată 
astfel încât să nu permită coloniilor israeliene să beneficieze de oportunitățile oferite de 
cooperarea bilaterală UE-Israel:

 din anul 2005, produsele care provin din coloniile israeliene ilegale de pe teritoriile 
ocupate nu beneficiază de un tratament tarifar preferențial în temeiul Acordului de 
asociere CE-Israel și, prin urmare, sunt supuse plății taxelor. Acest așa-numit acord tehnic 
(AT) a fost actualizat în anul 2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Prin urmare, transparența și eficiența punerii în aplicare a AT de partea 
UE sunt consolidate în mai multe moduri:
 sarcina identificării importurilor provenite din afara frontierelor Israelului stabilite 

anterior anului 1967, care solicită un tratament preferențial în temeiul regulilor de 
origine prevăzute în Acordul de asociere UE-Israel este transferată de la autoritățile 
vamale ale statelor membre ale UE la importatori;
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 lista codurilor poștale ale localităților situate în afara frontierelor israeliene stabilite 
anterior anului 1967, care reprezintă instrumentul tehnic de referință pentru o astfel de 
identificare, devine mult mai cuprinzătoare și exhaustivă;

 lista codurilor poștale ale localităților situate în afara frontierelor israeliene stabilite 
anterior anului 1967 este publicată pe site-ul internet al DG TAXUD.

În urma concluziilor Consiliului Afaceri Externe din 14 mai 2012 privind procesul de pace 
din Orientul Mijlociu (PPOM), Comisia identifică legislația UE existentă privind etichetarea 
de origine, pentru o punere în aplicare deplină și eficientă de către autoritățile competente ale 
statelor membre din UE în ceea ce privește etichetarea corectă a bunurilor produse în coloniile 
israeliene, cu obiectivul de a proteja drepturile consumatorilor din UE în cazurile de etichetare 
care ar putea fi înșelătoare.

Politica UE față de Israel acordă prioritate valorilor comune și soluționării conflictului 
israeliano-palestinian. Acest lucru este dovedit de faptul că „modernizarea” relației UE-Israel 
convenită de UE în anul 2008 a fost suspendată din luna iunie 2009, ca urmare a situației 
politice instaurate după operațiunea „Cast Lead” desfășurată de Israel în Gaza 
(decembrie 2008-ianuarie 2009). Mai precis, declarația UE adoptată în ajunul celui de al 
nouălea Consiliu de asociere UE-Israel, organizat la 15 iunie 2009, stabilește o legătură clară 
între „modernizare” și (i) valorile comune ale ambelor părți și, îndeosebi, cu privire la 
democrație și respectarea drepturilor omului, statul de drept și libertățile fundamentale, buna 
guvernanță și dreptul internațional umanitar și (ii) gama largă a intereselor și obiectivelor 
noastre comune, printre care soluționarea conflictului israeliano-palestinian prin intermediul 
soluției bazate pe două state, promovarea păcii, a prosperității și a stabilității în Orientul 
Mijlociu. Această linie politică a fost confirmată în mod constant, inclusiv la ultima reuniune 
a Consiliului de asociere UE-Israel din luna iulie 2012. Cu această ocazie, UE a afirmat în 
mod clar că dezbaterea punerii în aplicare a domeniilor vizate de o potențială cooperare 
viitoare cu Israelul va fi posibilă atunci când vor fi îndeplinite condițiile pentru efectuarea 
unei modernizări a relațiilor bilaterale. Ar trebui subliniat faptul că, pentru a descrie raportul 
dintre „modernizare”, pe de o parte, și valorile comune și progresele în cadrul PPOM, pe de 
altă parte, UE a utilizat pentru prima dată termenul „condiții”. Astfel, în practică, relațiile 
bilaterale cu Israelul se desfășoară pe baza planului de acțiune PEV UE-Israel, adoptat în 
anul 2005, în timp ce o serie de alte țări mediteraneene, precum Maroc, Iordan, Palestina, au 
lansat noua generație de planuri de acțiune ca un cadru politic pentru relațiilor lor cu UE, și 
sunt într-un stadiu avansat de pregătire a acestora.

În acest context, UE nu promovează utilizarea sancțiunilor comerciale în cadrul relațiilor 
bilaterale UE-Israel. Comerțul este considerat un element generator de creștere și, prin 
urmare, interdicțiile asupra acestuia ar putea fi avute în vedere doar în cazurile în care nu 
există alt instrument la îndemână, ceea ce nu se întâmplă în cazul relațiilor bilaterale UE-
Israel. UE nu are în vedere nici recurgerea la interzicerea importului de produse provenite din 
colonii și nici încurajarea participării la boicoturi împotriva acestor importuri.

Concluzie

Comisia va continua să acorde o atenție deplină dezvoltării relațiilor bilaterale UE-Israel, 
luând în considerare, în mod adecvat, valorile comune și progresele în cadrul PPOM.


