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Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την 

κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές    

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε ενώπιον του Κοινοβουλίου η Επίτροπος 

Benita Ferrero-Waldner στις 9 Ιουλίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των 

Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές,  

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και τα αποτελέσματα της όγδοης 

συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ στις 16 Ιουνίου 2008,  

– έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπόνησε η ad hoc αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη (30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2008) 

και τα συμπεράσματά της,  

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης και ιδίως τη Σύμβαση (IV) σχετικά με την 

Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949, και ιδίως τα 

άρθρα 1 έως 12, 27, 29 έως 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 έως 77 και 143, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των HE για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 

του 1966, 

– έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση 2007 της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, 

και ιδίως την ενότητα σχετικά με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις τις οποίες εξέδωσε το 2006, 2007 και 2008 η Δημόσια 

Επιτροπή εναντίον των βασανιστηρίων στο Ισραήλ με τη βοήθεια οικονομικής 

συνεισφοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη,  

– έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα των HE σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση 

Ανατολή,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια πολλές 

θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του αμάχου πληθυσμού του και ότι οι 

ισραηλινές αρχές έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για να αποτρέπουν παρόμοιες 

τρομοκρατικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων η σύλληψη Παλαιστινίων μαχητών που 

φέρονται ως ύποπτοι, αλλά εκτιμώντας ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν 

αποτελεί δικαιολογία για την παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα περισσότεροι από 11 000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των 

οποίων εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και κέντρα 



κρατουμένων, και ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους κρατουμένους έχουν συλληφθεί 

στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την 

οποία το Ισραήλ έχει υπογράψει, ως παιδί ορίζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα ηλικίας κάτω 

των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι, τα παιδιά των Παλαιστινίων θεωρούνται 

ενήλικοι από την ηλικία των 16 ετών με βάση  τους ισραηλινούς στρατιωτικούς 

κανονισμούς που διέπουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι συχνά κρατούνται 

σε ακατάλληλες συνθήκες, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 198 Παλαιστίνιοι απελευθερώθηκαν από την ισραηλινή 

κυβέρνηση στις 25 Αυγούστου 2008 ως χειρονομία καλής θέλησης και αμοιβαίας 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ότι διεξάγονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις ανάμεσα 

στις δύο πλευρές με στόχο να επιτευχθεί μια περισσότερο εκτεταμένη συμφωνία σχετικά 

με την απελευθέρωση και άλλων κρατουμένων, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν θετικά βήματα από τις 

κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για την ανταλλαγή κρατουμένων με τις σορούς 

ισραηλινών στρατιωτών, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1.000 κρατούμενοι κρατούνται στο Ισραήλ με βάση 

«εντάλματα διοικητικής κράτησης», με δικαίωμα έφεσης αλλά χωρίς απαγγελία 

κατηγορίας, δίκη και δικαιώματα υπεράσπισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια 

«εντάλματα διοικητικής κράτησης» μπορούν να ανανεώνονται επί πολλά έτη, πράγμα 

που συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις,  

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκθέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υπόκεινται σε καταχρήσεις και υποβάλλονται σε 

βασανιστήρια, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται σε φυλακές που βρίσκονται 

μέσα στην επικράτεια του Ισραήλ, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να δέχονται 

επισκέψεις από μέλη της οικογένειάς τους, παρά τις εκκλήσεις της Διεθνούς Επιτροπής 

του Ερυθρού Σταυρού προς το Ισραήλ, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των κρατουμένων έχει σημαντικές πολιτικές, 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις, ενώ η σύλληψη 48 εκλεγμένων μελών του 

Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων αιρετών μελών δημοτικών 

αρχών, έχει σοβαρές επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά 

εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Έγγραφο των Κρατουμένων», το οποίο εγκρίθηκε το 

Μάιο του 2006 από φυλακισμένους Παλαιστίνιους πολιτικούς ηγέτες από διάφορες 

πολιτικές παρατάξεις, χρησίμευσε ως βάση για την εθνική συμφιλίωση και άνοιξε το 

δρόμο για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ισραήλ, 

δυνάμει του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, βασίζονται στο σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, τα οποία συνιστούν 

κεφαλαιώδες στοιχείο της εν λόγω συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρόγραμμα 

Δράσης ΕΕ-Ισραήλ υπογραμμίζει ρητά ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι μεταξύ των αξιών που συμμερίζονται τα δύο 



μέρη, 

1. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να απελευθερώσει αριθμό 

Παλαιστινίων κρατουμένων, ως θετική χειρονομία για την ενίσχυση του κύρου της 

Παλαιστινιακής Αρχής και την αποκατάσταση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 

2. ζητεί να πραγματοποιηθούν παρόμοια βήματα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ έτσι ώστε να 

απελευθερωθεί πάραυτα ο ισραηλινός δεκανέας Gilad Shalit· 

3. τονίζει ότι το ζήτημα των Παλαιστινίων κρατουμένων έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο 

στην παλαιστινιακή κοινωνία όσο και στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση και 

θεωρεί, από την άποψη αυτή, ότι η απελευθέρωση σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων 

κρατουμένων, καθώς και η άμεση απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών του 

Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Marwan 

Barghouti, θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό βήμα για να δημιουργηθεί το κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης που απαιτείται για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις 

ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· 

4. υποστηρίζει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας και πιστεύει ότι το κράτος 

δικαίου πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό στη μεταχείριση όλων των κρατουμένων, 

δεδομένου ότι αποτελεί καίριο ζήτημα για μια δημοκρατική χώρα· 

5. καλεί το Ισραήλ να εγγυηθεί την τήρηση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τις συνθήκες 

κράτησης, να προσαγάγει σε δίκη όλους τους κρατούμενους, να θέσει τέρμα στη χρήση 

των «διαταγών διοικητικής κράτησης» και να εφαρμόσει επαρκή μέτρα για τους 

ανηλίκους και για τα δικαιώματα επίσκεψης των κρατουμένων, σε απόλυτη συμμόρφωση 

με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· 

6. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των Παλαιστινίων γυναικών και των 

ευπαθών κρατουμένων, οι οποίες όπως αναφέρεται υπόκεινται σε κακή μεταχείριση και 

δεν έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη· 

7. καλεί την Παλαιστινιακή Αρχή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει 

οιεσδήποτε βίαιες ή τρομοκρατικές ενέργειες, ιδίως από πρώην κρατούμενους και ειδικά 

από παιδιά· 

8. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ πρέπει να 

συμβαδίζει και να συνδέεται με την τήρηση, εκ μέρους του Ισραήλ, όλων των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο· 

9. χαιρετίζει την απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να 

συγκροτήσει πλήρως ανεπτυγμένη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα 

αντικαταστήσει την τρέχουσα Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· ζητεί να 

γίνει εκτεταμένη διαβούλευση και να υπάρξει πλήρης συμμετοχή οργανώσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ισραήλ και στα 

κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της προόδου του 

Ισραήλ στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς 

δικαίου· 



10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, στην ισραηλινή κυβέρνηση, την Κνεσέτ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής 

Αρχής, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Απεσταλμένο της 

Τετράδας στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Ευρω-μεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στη 

Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. 

 

 

 


