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Palestínski väzni v izraelských väzniciach   

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008 o situácii palestínskych väzňov v 

izraelských väzniciach  

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, 

– so zreteľom na vyhlásenie o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach, 

ktoré 9. júla 2008 Európskemu parlamentu predniesla členka Komisie, pani Benita 

Ferrero-Waldnerová, 

– so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom a na výsledky ôsmej schôdze 

asociačnej rady EÚ – Izrael zo 16. júna 2008, 

– so zreteľom na správu, ktorú vypracovala jeho ad hoc delegácia pre vzťahy s Izraelom 

a palestínske územia (30. mája – 2. júna 2008), a na jej závery, 

– so zreteľom na ženevské dohovory, predovšetkým na Dohovor (IV) o ochrane civilných 

osôb počas vojny z 12. augusta 1949, a najmä na jeho články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 

49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143, 

– so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach z roku 

1966, 

– so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, 

najmä na jej časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,  

– so zreteľom na správy Verejného výboru proti mučeniu v Izraeli uverejnené v rokoch 

2006, 2007 a 2008 s pomocou finančných príspevkov Európskej komisie a niekoľkých 

členských štátov, 

– so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o konflikte na Blízkom východe, 

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Izrael bol v posledných rokoch vystavený mnohým vražedným teroristickým 

útokom proti svojmu civilnému obyvateľstvu a keďže izraelské orgány prijali niekoľko 

opatrení na predchádzanie týmto teroristickým aktivitám vrátane zadržania podozrivých 

palestínskych ozbrojencov, ale keďže porušovanie humanitárneho práva nie je možné 

ospravedlniť bojom proti terorizmu, 

B. keďže v súčasnosti je viac než 11 000 Palestínčanov, medzi nimi stovky žien a detí, 

zadržiavaných v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách a keďže väčšina týchto 

zadržaných osôb bola zatknutá na okupovaných palestínskych územiach, 

C. keďže podľa Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého signatárom je aj Izrael, sa dieťa 

definuje ako ľudská bytosť, ktorá má menej ako 18 rokov; keďže však podľa izraelských 

vojenských predpisov, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach, sa 



palestínske deti po dovŕšení veku 16 rokov považujú za dospelé osoby a sú často 

zadržiavané v neprimeraných podmienkach, 

D. keďže 25. augusta 2008 prepustila izraelská vláda 198 palestínskych väzňov ako gesto 

dobrej vôle a budovania vzájomnej dôvery a keďže medzi obidvomi stranami prebiehajú 

ďalšie rokovania s cieľom dosiahnuť komplexnejšiu dohodu o prepustení ďalších väzňov, 

E. keďže vlády Izraela a Libanonu nedávno podnikli pozitívne kroky na výmenu väzňov za 

pozostatky izraelských vojakov, 

F. keďže na základe rozhodnutí o tzv. administratívnom zadržaní Izrael zadržiava asi 1 000 

väzňov, ktorí síce majú právo na odvolanie, ale nie na to, aby bola proti nim vznesená 

obžaloba, prebehol súdny proces a bola im umožnená obhajoba; keďže platnosť takýchto 

rozhodnutí o administratívnom zadržaní sa môže celé roky predlžovať, čo sa v niektorých 

prípadoch aj deje, 

G. keďže správy o ľudských právach hovoria o zneužívaní a mučení palestínskych väzňov, 

H. keďže pre veľkú väčšinu palestínskych väzňov držaných vo väzniciach na území Izraela 

je často nemožné alebo veľmi ťažké uplatniť svoje právo na prijímanie rodinných návštev 

napriek výzvam, ktoré Medzinárodný výbor Červeného kríža v tomto smere adresoval 

Izraelu, 

I. keďže otázka väzňov má dôležité politické, sociálne a humanitárne dôsledky a zatknutie 

48 zvolených členov Palestínskej zákonodarnej rady a ďalších členov miestnych rád má 

závažný dopad na vývoj politickej situácie na okupovanom palestínskom území, keďže 

tzv. dokument väzňov, ktorý v máji 2006 prijali zadržiavaní palestínski politickí 

predstavitelia rôznych politických strán, poslúžil ako základ národného zmierenia a 

pripravil pôdu pre vytvorenie vlády národnej jednoty, 

J. keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Izraelom sú podľa článku 2 Dohody 

o pridružení medzi EÚ a Izraelom založené na dodržiavaní ľudských práv 

a demokratických zásad, ktoré sú podstatným prvkom tejto dohody, keďže akčný plán EÚ 

– Izrael zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho 

práva patrí medzi hodnoty, ku ktorým sa obe strany hlásia,  

1. víta nedávne rozhodnutie izraelskej vlády prepustiť určitý počet palestínskych väzňov, čo 

je pozitívnym gestom na posilnenie autority Palestínskej samosprávy a nastolenie 

atmosféry vzájomnej dôvery; 

2. vyzýva hnutie Hamas a Izrael, aby medzi sebou uskutočnili kroky s cieľom okamžitého 

prepustenia izraelského desiatnika Gilada Šalita; 

3. zdôrazňuje, že otázka palestínskych väzňov má obrovský vplyv na palestínsku 

spoločnosť, ako aj izraelsko-palestínsky konflikt a domnieva sa, že v tejto súvislosti by 

mohlo prepustenie veľkého počtu palestínskych väzňov, ako aj okamžité prepustenie 

uväznených členov Palestínskej zákonodarnej rady vrátane Marwána Barghútího, 

poslúžiť ako pozitívny krok vedúci k nastoleniu ovzdušia vzájomnej dôvery, ktoré je 

potrebné na dosiahnutie významného pokroku v mierových rokovaniach; 

4. podporuje Izrael v súvislosti s jeho odôvodnenými obavami v oblasti bezpečnosti; 



domnieva sa, že pri zaobchádzaní so všetkými väzňami sa musí v plnej miere dodržiavať 

zásada právneho štátu, čo je pre demokratický štát nevyhnutne dôležité; 

5. vyzýva Izrael, aby zaručil dodržiavanie minimálnych kritérií pre zadržiavanie, aby všetky 

zadržané osoby postavil pred súd, aby skoncoval s uplatňovaním „administratívneho 

zadržiavania“ a aby zaviedol zodpovedajúce opatrenia pre neplnoleté osoby a v oblasti 

práva väzňov na návštevy, pri plnom dodržiavaní medzinárodných noriem vrátane 

Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, 

neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu; 

6. vyjadruje znepokojenie nad situáciou palestínskych žien a osobitne zraniteľných väzňov, 

ktorí sú údajne vystavení zlému zaobchádzaniu a nemajú prístup k zdravotnej 

starostlivosti; 

7. vyzýva Palestínsku samosprávu, aby vyvinula maximálne úsilie na zamedzenie 

akýmkoľvek násilným alebo teroristickým činom uskutočňovaným predovšetkým 

bývalými väzňami, a najmä deťmi; 

8. vyjadruje presvedčenie, že zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Izraelom by malo byť spojené s 

tým, že Izrael bude dodržiavať záväzky, ktoré preň vyplývajú z medzinárodného práva; 

9. víta rozhodnutie ôsmej schôdze asociačnej rady EÚ – Izrael zriadiť plnohodnotný 

podvýbor pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; 

požaduje rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a mimovládnymi 

organizáciami v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach, ako aj ich plné 

zapojenie do monitorovania pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov 

vyplývajúcich z medzinárodného práva; 

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, izraelskej vláde, 

Knessetu, prezidentovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, 

vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam 

a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na 

Blízkom východe, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, 

vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Medzinárodnému výboru Červeného 

kríža. 


