17.4.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1717/02

(2003/C 92 E/085)

υποβολη΄: Carlos Coelho (PPE-DE) προς το Συµβου΄λιο
(13 Ιουνι΄ου 2002)
Θε΄µα: Καταγραφη΄ των υπαλλη΄λων
΄ να ΄εχω στη δια΄θεση΄ µου κατα΄λογο µε τον
Ως συνε΄χεια της προηγου΄µενης ερω΄τηση΄ς µου Ε-3032/01 (1) επιθυµω
΄ ν Α και Β, ανα΄
συνολικο΄ αριθµο΄ υπαλλη΄λων που εργα΄ζονται στο Συµβου΄λιο, πιο συγκεκριµε΄να δε των κατηγοριω
υπο-κατηγορι΄α και εθνικο΄τητα.
(1) ΕΕ C 134 E της 6.6.2002, σελ. 180.

Απα΄ντηση
(16-19 ∆εκεµβρι΄ου 2002)
Το Συµβου΄λιο παραπε΄µπει τον Αξιο΄τιµο κ. Βουλευτη΄ στους πι΄νακες που επισυνα΄πτονται στην παρου΄σα απα΄ντηση.

(2003/C 92 E/086)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1731/02
υποβολη΄: Anna Karamanou (PSE) προς την Επιτροπη΄
(17 Ιουνι΄ου 2002)

΄ ν συνει΄δησης στο Ισραη΄λ
Θε΄µα: Φυλα΄κιση αντιρρησιω
Συ΄µφωνα µε τη ∆ιεθνη΄ Αµνηστι΄α, το Ισραη΄λ δεν αναγνωρι΄ζει το δικαι΄ωµα εναλλακτικη΄ς θητει΄ας για τους
αντιρρησι΄ες συνει΄δησης που αρνου΄νται τη στρα΄τευση, ο΄πως αυτο΄ αναγνωρι΄ζεται απο΄ το ∆ιεθνε΄ς Συ΄µφωνο για τα
΄ µατα, στο οποι΄ο συµµετε΄χει και το Ισραη΄λ. Ως αποτε΄λεσµα αυτη΄ς της πρακτικη΄ς, απο΄
Ατοµικα΄ και Πολιτικα΄ ∆ικαιω
την ΄εναρξη της Ιντιφα΄ντα, τουλα΄χιστον 114 αντιρρησι΄ες συνει΄δησης ΄εχουν φυλακιστει΄ ενω΄ περι΄που 20 απο΄
αυτου΄ς βρι΄σκονται αυτη΄ τη στιγµη΄ σε φυλακε΄ς εξαιτι΄ας της α΄ρνηση΄ς τους να εκτελε΄σουν τη στρατιωτικη΄ τους
θητει΄α στα Κατεχο΄µενα Εδα΄φη.
΄ στε να ασκη΄σει πι΄εση προς την Ισραηλινη΄ Κυβε΄ρνηση να
Ποιε΄ς ενε΄ργειες προτι΄θεται να αναλα΄βει η Επιτροπη΄ ω
΄ σει, οι οποι΄ες παραβια΄ζονται απροκα΄λυπτα στην πρα΄ξη;
συµµορφωθει΄ µε τις διεθνει΄ς συµβα΄σεις που ΄εχει επικυρω

Απα΄ντηση του κ. Patten εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(19 Ιουλι΄ου 2002)
΄ ν εφε΄δρων που αρνου΄νται να υπηρετη΄σουν στα
H Eπιτροπη΄ παρακολουθει΄ µε προσοχη΄ την τυ΄χη των ισραηλινω
κατεχο΄µενα εδα΄φη και οι οποι΄οι δεν µπορου΄ν να χαρακτηρισθου΄ν ως αντιρρησι΄ες συνει΄δησης, εφο΄σον δεν
αρνου΄νται τη στρατιωτικη΄ θητει΄α αυτη΄ καθαυτη΄.
Συ΄µφωνα µε τις πληροφορι΄ες που ΄εχει στη δια΄θεση΄ της η Επιτροπη΄, ο αριθµο΄ς των φυλακισµε΄νων για το λο΄γο
αυτο΄ εφε΄δρων ανε΄ρχεται µε΄χρι ση΄µερα σε λιγο΄τερους απο΄ 10.
Αυτη΄ η πρα΄ξη α΄ρνησης εκ µε΄ρους ενο΄ς ορισµε΄νου αριθµου΄ στρατιωτω΄ν συνοδευ΄τηκε απο΄ ΄ενα ευρυ΄τερο κι΄νηµα
΄ σεις, …), που αποσκοπει΄ στην αναγνω
΄ ριση του δικαιω
΄ µατος των ισραηλινω
΄ ν που υπηρετου΄ν
(αναφορε΄ς, διαδηλω
στο στρατο΄ στο πλαι΄σιο της κανονικη΄ς τους θητει΄ας, να µην υπηρετη΄σουν στα κατεχο΄µενα εδα΄φη. Οι ΄εφεδροι και
το κι΄νηµα΄ τους εξε΄φρασαν την επιθυµι΄α στην αρχη΄ της δρα΄σης τους να µην ΄εχουν επαφη΄ µε τον τυ΄πο η΄ τους
ξε΄νους διπλωµα΄τες, ΄ετσι ω΄στε να µην ει΄ναι δυνατο΄ να κατηγορηθου΄ν ο΄τι χειραγωγου΄νται η΄ στηρι΄ζονται απο΄
εξωτερικου΄ς φορει΄ς.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφευ΄γει να αναµειχθει΄ στην εσωτερικη΄ νοµοθεσι΄α του Ισραη΄λ, ωστο΄σο ΄εχει την προ΄θεση,
΄ µατα του ανθρω΄που, να παρακολουθη΄σει τις εξελι΄ξεις
ο΄πως το πρα΄ττει για κα΄θε θε΄µα που συνδε΄εται µε τα δικαιω
αυτου΄ του ζητη΄µατος και, εα΄ν χρειαστει΄, να τις συζητη΄σει µε τα κρα΄τη µε΄λη στο κατα΄λληλο πλαι΄σιο.
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