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ĪSS PAMATOJUMS
Ārlietu komitejai saskaĦā ar piekrišanas procedūru (AFET) tika lūgts sniegt atzinumu
Starptautiskās tirdzniecības komitejai par protokolu Eiropas un Vidusjūras reăiona valstu
nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas
puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu
un atzīšanu (CAA).
ES un Izraēlas divpusējās attiecības reglamentē asociācijas nolīgums un rīcības plāns.
Šis protokols dos iespēju ES eksportētājiem, ja viĦi to vēlēsies, pārbaudīt un apstiprināt savus
rūpniecības izstrādājumus pirms eksportēšanas tikai vienu reizi atbilstīgi vienādām
saskaĦotām prasībām, un pēc tam varēs piekĜūt Izraēlas tirgum bez jebkādas turpmākas
atbilstības novērtējuma un atzīšanas procedūras. Tas pats būs spēkā arī attiecībā uz Izraēlas
pusi, pamatojoties uz tām pašām saskaĦotām prasībām un standartiem.
Ārlietu komiteja (AFET) ir aicināta sniegt novērtējumu šā protokola, pieĦemot, ka tas tiks
noslēgts, piemērošanas politiskajam kontekstam, attiecībā uz tā iespējamo ietekmi uz ES
saistībām starptautisko un Kopienas tiesību jomā un tā atbilstību ES galvenajiem ārējās
darbības mērėiem, kā to skaidri nosaka Lisabonas līgums.
Patlaban Izraēla piemēro visus ar ES noslēgtos nolīgumus visā „Izraēlas valsts teritorijā”, kā
to nosaka Izraēlas likums, un šajā teritorijā ietilpst arī kopš 1967. gada okupētās teritorijas. ES
neatzīst nedz šo nolīgumu piemērošanu okupētajās teritorijās, nedz arī Izraēlas tiesību aktus,
kas atbalsta aneksiju un apmetnes šajās teritorijās (piemēram, Pamatlikums: Jeruzaleme,
Izraēlas galvaspilsēta, ko Knesets pieĦēma 1980. gada 30. jūlijā, anektējot Jeruzalemes
austrumu daĜu), un tiek uzskatīts, ka šis likums ir pretrunā starptautisko tiesību normām. ES
tāpēc ir pieprasījusi atturēties no to piemērošanas jebkādā veidā, jo spēkā esošie Kopienas
tiesību akti un ES starptautiskās saistības to aizliedz.
Šajā sakarā noteikumi ierosinātajā redakcijā varētu dot Izraēlai iespēju īstenot protokolu,
pamatojoties uz saviem likumiem, kas nosaka vietējā tirgus teritoriālo izvietojumu, tādējādi
iekĜaujot teritorijas, ko tā okupējusi kopš 1967. gada un ko nepārvalda palestīniešu
ekonomiskās administrācija. Ja tā notiktu, ES neievērotu Kopienas tiesību aktu prasības un
savas saistības atbilstīgi starptautisko tiesību normām.
Turklāt, īstenojot ārpolitiku, ES nedrīkst atkāpties no Lisabonas līguma noteikumiem, kas
nosaka skaidras prasības attiecībā uz ES, lai nodrošinātu ārējās darbības dažādu jomu
saskaĦotību, kā arī šo ārpolitikas jomu un citu politikas virzienu saskaĦotību. Šajā sakarībā ES
kopējā tirdzniecības politika tiek īstenota atbilstīgi Savienības ārējās darbības mērėiem,
ievērojot principus, kas ir ES dibināšanas pamatā, tostarp cilvēktiesību un pamatbrīvību
ievērošanas principu1. Šīs saistības attiecas arī uz pārskatīto ES KaimiĦattiecību politiku,
kuras pamatā ir pozitīva nosacītība (“lielāks atbalsts par lielākiem centieniem”). ĥemot vērā
iepriekšminēto, Izraēlas valdības pašreizējā politika, jo īpaši apmetĦu būvniecības turpināšana
un paplašināšana austrumu Jeruzalemē un Rietumkrastā, kā arī Gazas joslas blokāde un
Izraēlas arābu pilsoĦu situācija, kā arī pieaugošais spiediens uz NVO, kas aizstāv
1
Savienība ir dibināta, ievērojot dalībvalstu kopīgos principus - brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un
pamatbrīvību respektēšanas principu un tiesiskuma principu. (LES 6. panta 1. punkts)
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cilvēktiesības šajā valstī, tas viss ir pamats nopietnām bažām par šā nolīguma politisko
kontekstu.
******
Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju
sagatavot starpposma ziĦojumu saskaĦā ar Reglamenta 81. panta 3. punktu.
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