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Otázka na písomné zodpovedanie E-005725/2020
Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
Karen Melchior (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Hilde Vautmans (Renew), María Soraya 
Rodríguez Ramos (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Michal Šimečka (Renew), Javier 
Nart (Renew), Irena Joveva (Renew), Barry Andrews (Renew), Pascal Durand (Renew), Brando 
Benifei (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Evin Incir (S&D), 
Giuliano Pisapia (S&D), Tanja Fajon (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE)

Vec: Demolácia a konfiškácia projektov pomoci financovaných EÚ na západnom brehu 
Jordánu

3. augusta 2020 na vypočutí vo výbore pre zahraničné veci a výbore pre obranu v izraelskom 
Knesete popísal predstaviteľ civilnej správy nové právne nástroje, ktoré umožnili izraelským orgánom 
rozšíriť demoláciu a zaistenie palestínskych domov a stavieb vrátane projektov pomoci financovaných 
EÚ1.

Prioritné oblasti, v ktorých treba konať proti palestínskej prítomnosti v oblasti C zahŕňajú územie okolo 
Jeruzalema, Ma'ale Adumim a oblasť E1, južné Hebronské vrchy a údolie Jordánu2.

11. septembra 2020 bolo pridelených 20 miliónov NIS na mapovanie „nepovolenej palestínskej 
výstavby“ v oblasti C – vôbec prvýkrát boli na tento prieskum pridelené prostriedky zo štátneho 
rozpočtu3.

Vzhľadom na to, že aj napriek pandémii koronavírusu je priemerný mesačný počet demolácií tento 
rok vyšší ako počas predchádzajúceho vrcholu v roku 20164, a vzhľadom na dramatický nárast v 
rozširovaní osídlenia5,

1. Aké konkrétne opatrenia prijala Komisia na zabezpečenie finančnej kompenzácie od Izraela za 
náklady na zbúrané alebo zaistené projekty pomoci financované EÚ vrátane možného odpočtu 
tejto sumy z bilaterálnej podpory medzi EÚ a Izraelom?

2. Aké sú pre EÚ hranice, ktoré nemožno prekročiť v súvislosti s izraelskou činnosťou vo vyššie 
uvedených prioritných oblastiach, ktorá môže ohroziť možnosť riešenia tejto otázky v podobe 
existencie dvoch štátov na Blízkom východe?

 

1 Zápisnica z vypočutia v Knesete výboru pre zahraničné veci a výboru pre obranu, z 12. augusta 2020 
(v hebrejčine), http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_581852.doc

2 Ibid.
3 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-settlement-ministry-gets-6m-to-survey-unauthorized-

palestinian-construction-1.9147627
4 Nezákonné demolácie na západnom brehu Jordánu sa prudko zvýšili počas pandémie COVID 19 – 

vyhlásenie humanitárneho koordinátora Jamieho McGoldricka, 10. septembra 2020, 
https://www.un.org/unispal/document/unlawful-demolitions-in-the-west-bank-spike-during-covid-19-statement-
by-humanitarian-coordinator-jamie-mcgoldrick/

5 Západný breh Jordánu: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa Josepa Borrella o rozširovaní izraelských osád, 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87070/west-bank-statement-high-
representative-josep-borrell-israeli-settlement-expansion_en


