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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1717/02
van Carlos Coelho (PPE-DE) aan de Raad
(13 juni 2002)

Betreft: Samenstelling ambtenarenbestand
In aansluiting op mijn vraag E-3032/01 (1) zou ik graag een overzicht ontvangen van het totale aantal bij
de Raad werkzame categorie A- en B-ambtenaren, met vermelding van nationaliteit en subcategorie (in
percentages).
(1) PB C 134 E van 6.6.2002, blz. 180.

Antwoord
(16-19 december 2002)
De Raad verwijst het geachte parlementslid naar de tabellen in bijlage dezes.
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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1731/02
van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie
(17 juni 2002)

Betreft: Gevangenisstraf voor gewetensbezwaarden in Israël
Volgens Amnesty International weigert Israël het recht op alternatieve dienstverlening voor dienstweigerende gewetensbezwaarden te erkennen, ofschoon dit recht onderdeel is van het Internationaal
Verdrag voor de individuele en burgerrechten waar ook Israël partij van is. Het gevolg hiervan is dat sedert
het begin van de Intifada tenminste 114 gewetensbezwaarden gevangen zijn gezet en 20 gewetensbezwaarden momenteel in de gevangenis zitten omdat zij dienst weigeren in de bezette gebieden.
Welke activiteiten is de Commissie van plan te ondernemen om druk uit te oefenen op de Israëlische
regering en ervoor te zorgen dat deze zich conformeert aan de internationale verdragen die zij weliswaar
heeft geratificeerd maar in de praktijk met voeten treedt?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie
(19 juli 2002)
De Commissie volgt aandachtig het lot van de Israëlische reservisten die dienst weigeren in de Bezette
Gebieden, die echter niet als gewetensbezwaarden aangeduid kunnen worden omdat zij de militaire dienst
als zodanig niet afwijzen.
Volgens de inlichtingen waarover de Commissie beschikt zou het huidige aantal van de om deze reden
gevangen genomen reservisten minder dan 10 bedragen.
Deze dienstweigering door een aantal militairen werd ondersteund door een bredere beweging (petities,
manifestaties, …) die erkenning van het recht op dienstweigering eist voor Israëlische dienstplichtigen in de
Bezette Gebieden. De reservisten en de aanhangers van deze beweging hebben aan het begin van hun actie
verklaard geen contact te willen hebben met de pers of met buitenlandse diplomaten, om te vermijden dat
zij ervan beschuldigd worden door buitenlandse actoren gemanipuleerd of gesteund te worden.
Omdat zij zich niet zonder reden in de interne wetgeving van Israël wil mengen is de Commissie
voornemens, zoals zij dat al doet in alle andere gevallen die de mensenrechten betreffen, de ontwikkelingen
van deze kwestie te volgen en er, in voorkomend geval, met de lidstaten op de daarvoor geschikte
niveausover te spreken.
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