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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 488/2012, ktorú predkladá Pär-Anders Aronsson (švédsky štátny 
občan), o zavedení sankcií voči Izraelu z dôvodu zakladania nezákonných 
osád na okupovanom palestínskom území

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície dôsledne zhromaždil všetky dôkazy, ktorými zdôvodňuje uloženie 
sankcií proti izraelskej osadníckej politike na okupovanom palestínskom území. 
Poznamenáva, že politický dialóg a verejné vyhlásenia nepriniesli žiadne výsledky a navrhuje 
sprísniť prijaté opatrenia a uložiť a) obchodné sankcie na výrobky z okupovaných území, b) 
finančné sankcie pre podniky, ktoré pôsobia na okupovaných palestínskych územiach, 
a zaviesť cestovné obmedzenia pre popredných predstaviteľov správy okupovaných území.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013.

Pripomienky Komisie 

Predkladateľ petície správne poukazuje na dva dôležité aspekty opatrení Európskej únie 
týkajúce sa izraelskej politiky na okupovaných územiach (Golanské výšiny, pásmo Gazy 
a Západný breh Jordánu vrátane východnej časti Jeruzalema): Európska únia neuznáva 
uvedené územia ako súčasť Izraela a trvá na potrebe úplného dodržiavania medzinárodného 
humanitárneho práva (MHP) na týchto územiach. Dodržiavanie medzinárodného 
humanitárneho práva predstavuje kľúčový problém, a to pokiaľ ide o postavenie 
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palestínskych obyvateľov, ktoré je podľa MHP postavením osôb požívajúcich medzinárodnú 
ochranu, ako aj z hľadiska izraelskej osadníckej politiky. Európska únia konzistentne 
a dôrazne vyjadruje svoje stanovisko, že osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné, 
predstavujú prekážku dosiahnutia mieru a znemožňujú vyriešenie izraelsko-palestínskeho 
konfliktu formou vzniku dvoch štátov. Rada jednomyseľne naliehavo požiadala vládu Izraela, 
aby ukončila všetky činnosti súvisiace s osadami vrátane prirodzeného rastu a aby odstránila 
všetky predsunuté základne postavené od marca 2001.
Pri vykonávaní tejto jednomyseľnej politickej línie sa najviac osvedčil nepretržitý politický 
dialóg s izraelskými orgánmi, ktorý Európskej únii umožňuje konzistentne presadzovať 
európske stanoviská a vyjadrovať znepokojenie nad problémom osád, ako aj ďalšími 
problémami týkajúcimi sa konfliktu a dodržiavania ľudských práv v Izraeli aj na 
okupovaných územiach. Uvedené problémy sú predmetom diskusií s izraelskými orgánmi, na 
politickej úrovni v rámci Asociačnej rady EÚ-Izrael a na pracovnej úrovni v rámci podvýboru 
pre politický dialóg a spoluprácu a neformálnej pracovnej skupiny pre ľudské práva. 
Komisia je presvedčená, že politický dialóg na všetkých úrovniach, diplomatické demarše 
a verejné vyhlásenia predstavujú užitočné nástroje zahraničnej politiky, ktoré sa nepretržite 
využívajú a naďalej by sa mali využívať. Uplatňovanie uvedených nástrojov voči Izraelu 
prispelo k:

 zvýšeniu hranice plnoletosti palestínskych detí zo 16 na 18 rokov podľa izraelského 
vojenského práva, s cieľom dosiahnuť rovnakú hranicu plnoletosti ako u izraelských 
detí podľa izraelského civilného práva;

 dosiahnutiu dohody (v máji 2012) medzi izraelskými orgánmi a viacerými 
palestínskymi osobami, ktoré držali hladovku v izraelských väzeniach;

 zvýšeniu informovanosti o postavení palestínskych obhajcov ľudských práv, ktorí sa 
zapojili do pokojných protestov (čo viedlo k ich oslobodeniu, ako v prípade Abu-
Rahma);

 zavedeniu dôsledného medzinárodného dohľadu v oblasti C Západného brehu 
Jordánu, pokiaľ ide o: demolácie a vysťahovanie, stavebné povolenia v palestínskych 
osadách, zákazy obhospodarovania pôdy a stavby osád (najmä na súkromnej 
palestínskej pôde), zásadný význam oblasti C pre životaschopnosť palestínskeho štátu.

Okrem uvedených skutočností Komisia poskytla uistenie o tom, že sa uplatňujú príslušné 
právne predpisy Európskej únie, ktoré neumožňujú izraelským osadám využívať príležitosti 
ponúkané v rámci európsko-izraelskej dvojstrannej spolupráce:
 Od roku 2005 sa pri výrobkoch, ktoré pochádzajú z nelegálnych izraelských osád na 

okupovaných územiach, neuplatňuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie na základe 
Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a preto sa za ne musí hradiť clo. Táto tzv. 
technická dohoda bola aktualizovaná v roku 2012
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Transparentnosť a účinnosť vykonávania technickej dohody zo strany 
Európskej únie sa zabezpečuje viacerými spôsobmi:
 povinnosť určiť dovoz, ktorý pochádza z územia ležiaceho mimo hraníc štátu Izrael 

pred rokom 1967, a nárokovanie preferenčného zaobchádzania podľa pravidiel 
o pôvode stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Izraelom sa prenáša 
z colných orgánov členských štátov EÚ na dovozcov;



CM\939005SK.doc 3/3 PE513.189v01-00

SK

 zoznam poštových smerovacích čísel obcí, ktoré ležia mimo hraníc Izraela spred roku 
1967, predstavujúci referenčný technický nástroj takéhoto určovania, je súdržnejší 
a podrobnejší;

 zoznam poštových smerovacích čísel obcí, ktoré ležia mimo hraníc Izraela spred roku 
1967, je zverejnený na webovej lokalite GR TAXUD.

Komisia v nadväznosti na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom 
východe zo 14. mája 2012 mapuje platné právne predpisy EÚ týkajúce sa označenia pôvodu 
s cieľom zaistiť ich úplné a účinné vykonávanie zo strany príslušných orgánov členských 
štátov EÚ, pokiaľ ide o správne označovanie tovaru vyrobeného v izraelských osadách na 
účely ochrany práv spotrebiteľov v EÚ v prípade označenia, ktoré by mohlo byť zavádzajúce.

Politika Európskej únie voči Izraelu prikladá veľký význam spoločne vyznávaným hodnotám 
a riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. To dokazuje aj skutočnosť, že „inovácia“ 
vzájomných vzťahov EÚ a Izraela schválená Európskou úniou v roku 2008 je od júna 2009 
pozastavená z dôvodu politickej situácie, ktorá vznikla po izraelskej operácii Cast Lead 
v pásme Gazy (december 2008 – január 2009). Presnejšie, v európskom stanovisku prijatom 
v podvečer 9. zasadnutia Asociačnej rady EÚ-Izrael 15. júna 2009 poukazuje na priamu 
súvislosť medzi „inováciou“ a i) „hodnotami, ktoré spoločne vyznávajú obe strany, a to 
predovšetkým demokraciu a dodržiavanie ľudských práv, právny štát a základné slobody, 
dobrú správu vecí verejných a humanitárne právo“ a ii) „širokú skupinu našich spoločných 
záujmov a cieľov [ktoré] zahŕňajú riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu na základe 
vzniku dvoch štátov, podporu mieru, prosperity a stability na Blízkom východe“. Táto 
politická línia sa neustále potvrdzuje vrátane ostatného zasadnutia Asociačnej rady EÚ-Izrael 
v júli 2012. Pri tejto príležitosti Európska únia jasne uviedla, že diskusia o uplatňovaní oblastí 
budúcej možnej spolupráce s Izraelom bude možná, „keď budú splnené podmienky na 
pokračovanie inovácie dvojstranných vzťahov“. Treba uviesť, že Európska únia pri opise 
spojenia medzi „inováciou“ na jednej strane a spoločnými hodnotami a pokrokom mierového 
procesu na Blízkom Východe na druhej strane prvýkrát použila výraz „podmienky“.
Dvojstranné vzťahy s Izraelom sa v praxi realizujú na základe akčného plánu ESP medzi EÚ 
a Izraelom prijatého v roku 2005 a zároveň sa začala a pokročila príprava nových akčných 
plánov pre viaceré ďalšie krajiny Stredozemia – napríklad Maroko, Jordánsko a Palestínu –
ako politického rámca vzťahov týchto krajín s EÚ.

V takejto situácii Európska únia nepodporuje zavedenie obchodných sankcií v rámci 
dvojstranných vzťahov s Izraelom. Obchod je súčasťou tvorby rastu, a preto by sa o 
obchodných zákazoch mohlo uvažovať len vtedy, keby neboli k dispozícii žiadne iné nástroje, 
čo nie je prípad dvojstranných vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom. Európska únia 
nepočíta s uplatnením zákazu dovozu osadníckych výrobkov, ani s účasťou na bojkote 
takéhoto dovozu.

Záver

Komisia bude naďalej venovať všestrannú pozornosť rozvoju dvojstranných vzťahov medzi 
Európskou úniou a Izraelom a spoločným hodnotám, ako aj pokroku mierového procesu na 
Blízkom východe.


