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Θέμα: Εντολή του νέου Υπουργού Ασφάλειας του Ισραήλ να αφαιρεθούν οι παλαιστινιακές 
σημαίες

Ο νέος ακροδεξιός Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ Itamar Ben Gvir έδωσε εντολή στο γραφείο του 
αστυνομικού διοικητή να αφαιρεθούν όλες οι ορατές παλαιστινιακές σημαίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που βρίσκονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα παλαιστινιακά εδάφη τα οποία κατέχονται 
παράνομα από το Ισραήλ.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς μέτρων που έλαβε το Ισραήλ την περασμένη 
εβδομάδα ως απάντηση στο αίτημα της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής (που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών) να παραπεμφθεί το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την παρακράτηση κεφαλαίων 
της Παλαιστινιακής Αρχής, την απαγόρευση νέας οικοδόμησης σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής 
Όχθης και την ανάκληση της ταξιδιωτικής άδειας του Υπουργού Εξωτερικών της Παλαιστινιακής 
Αρχής Riyad al-Maliki.

1. Εξετάζει ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος το ενδεχόμενο να προβεί σε συγκεκριμένες 
ενέργειες για να καταδείξει ότι αποδοκιμάζει αυτά τα μέτρα, βάζοντας τέλος, για παράδειγμα, στη 
συμμετοχή του Ισραήλ σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και Erasmus +, πολλά από τα οποία λαμβάνουν χώρα 
σε παρανόμως κατεχόμενα εδάφη ή χρησιμοποιούνται για κατοχικούς σκοπούς;

2. Εκτιμά ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος ότι, λόγω της συστηματικής μη συμμόρφωσης του 
Ισραήλ με τις διεθνείς υποχρεώσεις του, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ θα πρέπει να 
ανασταλεί;
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