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SKRIFTLIG FRÅGA E-1717/02

(2003/C 92 E/085)

från Carlos Coelho (PPE-DE) till rådet
(13 juni 2002)
Ämne: Förteckning över tjänstemän
Som en följdfråga på min parlamentariska fråga E-3032/01 (1) undrar jag om jag skulle kunna få en
förteckning över det totala antalet tjänstemän som arbetar på rådet, och framför allt en förteckning över de
som arbetar i yrkeskategori A och B, fördelade på underkategori och nationalitet?
(1) EGT C 134 E, 6.6.2002, s. 180.

Svar
(16−19 december 2002)
Rådet hänvisar den ärade parlamentsledamoten till tabellerna i bilagan till detta svar.

(2003/C 92 E/086)

SKRIFTLIG FRÅGA E-1731/02
från Anna Karamanou (PSE) till kommissionen
(17 juni 2002)

Ämne: Fängelse för vapenvägran av samvetsskäl i Israel
Enligt Amnesty International erkänner Israel inte rätten till en alternativ militärtjänstgöring för dem som
vapenvägrar av samvetsskäl, trots att detta är accepterat i Internationella konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter, i vilken Israel deltar. Detta har lett till att åtminstone 114 personer som
vapenvägrat av samvetsskäl har fängslats sedan det palestinska upproret, intifadan, inleddes. För närvarande
befinner sig runt 20 av dem i fängelse på grund av att de vägrat göra militärtjänst på de ockuperade
områdena.
Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att utöva påtryckningar på den israeliska regeringen så att
den rättar sig efter de internationella konventioner som den har ratificerat, men som den helt öppet bryter
mot i praktiken?

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar
(19 juli 2002)
Kommissionen följer uppmärksamt vad som händer med de israeliska reservister som vägrar att tjänstgöra
i de ockuperade områdena och som inte kan klassificeras som vapenvägrare av samvetsskäl, eftersom de
inte vägrar att göra värnplikten som sådan.
Enligt de uppgifter som kommissionen förfogar över är det antal reservister som fängslats av det skälet för
närvarande lägre än 10.
Parallellt med denna bojkottaktion från ett antal militärers sida har det uppstått en sympatirörelse på
bredare front (i form av uppvaktningar, demonstrationer, osv.) som strävar efter att få de inkallade
israelernas rätt att inte tjänstgöra i de ockuperade områdena erkänd. Reservisterna och deras sympatisörer
har sedan aktionen inleddes uttryckt önskemål om att inte ha kontakt med utländsk press eller med
utländska diplomater för att undvika anklagelser om att vara manipulerade av eller åtnjuta stöd från
utomstående aktörer.
Kommissionen avhåller sig från att utan anledning blanda sig i Israels interna lagstiftning men har för
avsikt att, liksom i alla andra ärenden som har anknytning till de mänskliga rättigheterna, följa
utvecklingen i denna fråga och, vid behov och i lämpliga sammanhang, ta upp den till diskussion med
medlemsstaterna.
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