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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000129/2012 

adresată Comisiei 
Articolul 115 din Regulamentul de procedură 

Vital Moreira 
în numele Comisia pentru comerţ internaţional 

Elmar Brok 
în numele Comisia pentru afaceri externe 

Subiect: Acordul CE-Israel - Evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA); 
Protocolul adițional la Acordul euro-mediteraneean 

Parlamentului i s-a cerut aprobarea pentru Acordul ECA dintre UE și Israel. Totuși, Comisia pentru 
comerț internațional (INTA) are câteva rezerve față de acordul respectiv, rezerve de natură juridică în 
legătură cu sfera sa de aplicare teritorială și de natură constituțională în legătură cu implementarea 
sa. Prin urmare, Parlamentul solicită următoarele clarificări: 

1. Consideră Comisia că are competența juridică în temeiul articolului 9 din protocol de a respinge 
sau de a restrânge geografic autoritatea teritorială a „autorităților responsabile” și a „organismelor 
notificate” menționate în protocol? În caz afirmativ, ce garanții cu forță juridică obligatorie poate 
Comisia să ofere Parlamentului că nu va accepta, în mod tacit sau altfel, ca teritoriile intrate în 
administrarea Israelului în 1967 să țină de competența teritorială a autorității israeliene 
responsabile menționate la articolul 9 din protocol? 

2. Dacă acordul intră în vigoare, cum va putea Comisia să se asigure că niciun produs industrial 
fabricat în coloniile israeliene din Cisiordania sau Ierusalimul de Est nu va fi certificat în cadrul 
domeniului de aplicare al acestui protocol? 

3. Cum se va asigura Comisia, ținând seama de hotărârile CEJ anterioare, că produsele industriale 
palestiniene fabricate în teritoriile palestiniene ocupate nu vor face obiectul unor discriminări în 
cazul în care se solicită certificarea lor de către autoritățile israeliene în conformitate cu acest 
protocol? 

4. Deși este conștientă de faptul că certificarea industrială în conformitate cu ECA nu înseamnă că 
autoritățile vamale europene nu mai trebuie să verifice originea produselor în conformitate cu 
Acordul tehnic UE-Israel, Comisia INTA nu este în totalitate convinsă că mecanismul în funcțiune 
este inviolabil. Poate Comisia să clarifice dacă intenționează sau nu să revizuiască sau să 
consolideze acest mecanism de control vamal? 
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