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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 29/03 Velgørenhedsarrangementer i december 2003

Nr. 35/03 Akkrediteringscentret i Bruxelles

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

Strasbourg : Salvador de Madariaga (SDM) 6/20 Tlf.  74195

Bruxelles : Paul-Henri Spaak 8B/66 Tlf.  43722

* * *
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

ET ITALIENSK MEDLEMS OPHØR AF SIT MANDAT I
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 1. september 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Luciano CAVERI (ELDR/IT)

var udpeget til et hverv, der var uforeneligt med medlemsskab af Europa-Parlamentet og konstaterede, at
mandatet var blevet ledigt.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, ophørte hans mandat med virkning fra den 8. juli 2003.

* * *

ET SPANSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Laura GONZÀLEZ ÀLVAREZ (GUE/NGL-ES)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 8. juli 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 1. september 2003.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET ITALIENSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 1. september2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Giorgio CALÒ

var valgt i stedet for Luciano CAVERI (ELDR/IT) med virkning fra den 3. september 2003.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET SPANSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den  3. september2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

María Luisa BERGAZ CONESA

var valgt i stedet for Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL-ES) med virkning fra den 24. juli 2003

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET SPANSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den  3. september2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN

var valgt i stedet for Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES) med virkning fra den 10. juli 2003

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
Situationen den 11.09.2003)

Stiller Emne Nr

Armin Laschet Indstilling af overtrædelsesprocedure mod
Forbundsrepublikken Tyskland på grund af den
grænseoverskridende erhvervsområde Avantis

P-2606/03

Olivier Dupuis Munken Thich Tri Luc - bortført i Phnom Penh og
genfundet i et vietnamesisk fængsel

E-2607/03

Peter Pex Indførelse af en tysk motorvejsafgift P-2608/03

Albert Maat Produkter i forbindelse med hvilke udbetalingen af
præmie er direkte forbundet med udbyttet pr. ha

P-2609/03

Proinsias De Rossa Forbrugerafgifter på husholdningsgenstande til genbrug E-2610/03

Proinsias De Rossa Arbejdstid og Simap-sagen (Sag C-303/98) af 3. oktober
2000

E-2611/03

Maurizio Turco og andre Kirkeligt direktiv "Crimen Sollicitationis" fra Suprema
Sacra Congregazione del Sant'Ufficio della Santa Sede
(Den Hellige Stols Hellige Kontors Øverste Hellige
Forsamling) vedrørende seksuelt misbrug fra gejstliges
side

E-2612/03

Maurizio Turco og andre Kirkeligt direktiv "Crimen Sollicitationis" fra Suprema
Sacra Congregazione del Sant'Ufficio della Santa Sede
(Den Hellige Stols Hellige Kontors Øverste Hellige
Forsamling) vedrørende seksuelt misbrug fra gejstliges
side

E-2613/03

Albert Maat Anlæggelse af vingårde med støtte fra europæiske midler E-2614/03

Philip Claeys Kommissær Verheugens nye ansvarsområder E-2615/03

Alexandros Alavanos Udelukkelse af feta, ouzo og kalamataoliven fra den liste
over produkter med beskyttet geografisk betegnelse som
skal forelægges til forhandling i WTO

P-2616/03

Emma Bonino Overtrædelser af retsstatsprincippet i Libanon P-2617/03

Ole Sørensen "Urgent advert"-advarsel fra Kommissionen om
salmonelle i dansk svinekød

P-2618/03

Alexandros Alavanos Firmaet BEIERS-HELLAS' overholdelse af de
forpligtelser, der følger af finansieringen af dets
modernisering

E-2619/03

Richard Howitt Krænkelse af menneskerettighederne i Colombia E-2620/03
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Piia-Noora Kauppi Øget forbrugersikkerhed ved hjælp af supplerende private
kvalitetsmærker

E-2621/03

Philip Claeys Forbindelserne til Libyen P-2622/03

Gabriele Stauner Taskforces i Eurostat E-2623/03

Michel-Ange Scarbonchi Oprettelse af et europæisk civilbeskyttelseskorps E-2624/03

Michel-Ange Scarbonchi Oprettelse af et europæisk civilbeskyttelseskorps E-2625/03

Olivier Dupuis Anmodning om revision af byudviklingsplanen for Lhasa E-2626/03

Maurizio Turco Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 5. april
2001 om seksuelle overgreb på kvinder, navnlig katolske
nonner

E-2627/03

Maurizio Turco Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 5. april
2001 om seksuelle overgreb på kvinder, navnlig katolske
nonner

E-2628/03

Maurizio Turco Eurostat - dokumenter forsvundet fra OLAF's kontorer E-2629/03

Maurizio Turco Eurostat E-2630/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af kød af hornkvæg, fersk
eller kølet (KN-kode 0201) fra medlemsstater til
Vatikanstaten i 1998 - uoverensstemmelser mellem
CATS-tallene og OECD-tallene

E-2631/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af kød af hornkvæg, fersk
eller kølet (KN-kode 0201) fra medlemsstater til
Vatikanstaten i 1999 - uoverensstemmelser mellem
CATS-tallene og OECD-tallene

E-2632/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af kød af hornkvæg, fersk
eller kølet (KN-kode 0201) fra medlemsstater til
Vatikanstaten i 2000 - uoverensstemmelser mellem
CATS-tallene og OECD-tallene

E-2633/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af kød af hornkvæg, fersk
eller kølet (KN-kode 0201) fra medlemsstater til
Vatikanstaten i 2001 - uoverensstemmelser mellem
CATS-tallene og OECD-tallene

E-2634/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af smør og andre
mælkefedtstoffer samt smørbare mælkefedtprodukter
(KN-kode 0405) fra medlemsstater til Vatikanstaten i
1998

E-2635/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af smør og andre
mælkefedtstoffer samt smørbare mælkefedtprodukter
(KN-kode 0405) fra medlemsstater til Vatikanstaten i
1999

E-2636/03
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Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af smør og andre
mælkefedtstoffer samt smørbare mælkefedtprodukter
(KN-kode 0405) fra medlemsstater til Vatikanstaten i
2000

E-2637/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af smør og andre
mælkefedtstoffer samt smørbare mælkefedtprodukter
(KN-kode 0405) fra medlemsstater til Vatikanstaten i
2001

E-2638/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af rør- og roesukker samt
kemisk ren saccharose i fast form (KN-kode 1701) fra
medlemsstater til Vatikanstaten i 1998

E-2639/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af rør- og roesukker samt
kemisk ren saccharose i fast form (KN-kode 1701) fra
medlemsstater til Vatikanstaten i 1999

E-2640/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af rør- og roesukker samt
kemisk ren saccharose i fast form (KN-kode 1701) fra
medlemsstater til Vatikanstaten i 2000

E-2641/03

Maurizio Turco Eksportrestitutioner for eksport af rør- og roesukker samt
kemisk ren saccharose i fast form (KN-kode 1701) fra
medlemsstater til Vatikanstaten i 2001

E-2642/03

Erik Meijer Det danske fragtskib "Karin Cat"s forlis som følge af
forskubbet last

E-2643/03

Erik Meijer Anvendelse af kvalificeret personale til lastning af skibe
for at undgå skibsulykker

E-2644/03

Eija-Riitta Korhola Ændring af artikel 25, stk. 1, om Kyotoaftalens
ikrafttrædelse

E-2645/03

Elizabeth Lynne Toldklassificering af stomiartikler P-2646/03

Bart Staes Anvendelse af syntetisk fremstillede prohormoner til
opfedning af dyr

P-2647/03

Dirk Sterckx Reduceret pris på naturgas til drivhusgartnerier P-2648/03

Paul Rübig Sammenligning af netafgifter i Kommissionens 2.
benchmarking-rapport

E-2649/03

Theresa Villiers Arbejdstidsdirektiv E-2650/03

Phillip Whitehead Inddragning af forbrugere i den fælles
gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet
(2000/60/EF)

E-2651/03

Emma Bonino og andre Overtrædelser af retsstatsprincippet i Libanon E-2652/03
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Mario Borghezio Opfordring til Kommissionens formand Romano Prodi om
at redegøre over for Europa for Telekom Serbien-sagen

P-2653/03

Anna Karamanou Voldtægt af og handel med kvinder i Irak P-2654/03

Daniel Hannan Euronews P-2655/03

Josu Ortuondo Larrea Fiskeriaftale mellem Spanien og Frankrig - Arcachon-
aftalen

P-2656/03

Manuel Pérez Álvarez Sundhed og sikkerhed i virksomheder, der har indgået
underentrepriseaftaler med andre virksomheder

E-2657/03

Manuel Pérez Álvarez Allseas Group E-2658/03

Elisabeth Jeggle Gentagen udstedelse af certifikater gennem de veterinære
myndigheder

E-2659/03

Elisabeth Jeggle Kontrol af ugyldige TÜV-vignetter i EU-medlemsstater E-2660/03

Ian Hudghton Savnede personer på Cypern E-2661/03

Ian Hudghton Ozonnedbrydende stoffer E-2662/03

Ian Hudghton Ulovlig handel med ozonnedbrydende stoffer E-2663/03

Terence Wynn Forarbejdede produkter fra tredjelande E-2664/03

Daniel Hannan Finansiering af et aktivt medborgerskab i Europa E-2665/03

Jean Lambert Genbrug af tonerpatroner E-2666/03

Jean Lambert Ulovlig handel med skovbrugsprodukter (Indonesien) og
FLEGT

E-2667/03

Brice Hortefeux Priser på lægemidler, der godtgøres E-2668/03

Cristiana Muscardini ELSA-laboratoriet og transportsikkerhed (Det Fælles
Forskningscenter i Ispra)

E-2669/03

Giovanni Pittella Forbud mod at lade sig indskrive på flere forskellige
højere læreanstalter på én gang

E-2670/03

Toine Manders Handlingsplan for professionel fodbold i Europa E-2671/03

Chris Davies Tildeling af  ankomst- og afgangstidspunkter(slots) i
lufthavne

P-2672/03

Georges Berthu Moms af reparationsarbejde på gamle bygninger P-2673/03

María Rodríguez Ramos Anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med
EU's import af konserverede satsumastykker fra Kina

E-2674/03

Concepció Ferrer EU's støtte til de transeuropæiske net E-2675/03

Ulrich Stockmann Adgang til det amerikanske marked for DHL Airways E-2676/03
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Bernd Lange Omgåelse af de strengere grænseværdier for
udstødningsemissioner som følge af uhensigtsmæssig
typeinddeling

E-2677/03

Caroline Jackson Nitratdirektivet fra 1991 E-2678/03

Jacques Poos Toldunion mellem Tyrkiet og pseudo-staten Den Tyrkiske
Republik Nordcypern

E-2679/03

Olivier Dupuis Indsættelse af en midlertidig FN-administration i
Tjetjenien

E-2680/03

Robert Goebbels Belgisk godkendelse af luxembourgske eksamensbeviser E-2681/03

Alexandros Alavanos Lærervikarer og direktiv 1999/70/EF E-2682/03

Alexandros Alavanos Skabelse af nye arbejdspladser i Grækenland E-2683/03

Alexandros Alavanos Sigøjnernes problemer i Grækenland E-2684/03

Alexandros Alavanos Udvikling af værksteder i den tekniske uddannelse i
Grækenland - foranstaltning 5.2 i det andet operationelle
program for uddannelse og grundlæggende
erhvervsuddannelse under den tredje
fællesskabsstøtteramme

E-2685/03

Alexandros Alavanos Indsamling af statistiske data E-2686/03

Giovanni Pittella Projekt til bekæmpelse af kystnedbrydning ved Marine di
Ugento

E-2687/03

Toine Manders Nedsættelse af momsen på visse arbejdskraftintensive
aktiviteter

E-2688/03

Toine Manders Takster for GSM-roaming E-2689/03

Erik Meijer De schweiziske kantoners beføjelser til på egen hånd at
udvikle sig til skattely for internationale virksomheder

E-2690/03

Herbert Bösch Udgifter til EURES P-2691/03

Christopher Heaton-Harris Budgetregnskaber P-2692/03

Caroline Lucas GMO'er P-2693/03

Mathieu Grosch Indførsel af motorvejsafgifter i Tyskland P-2694/03

Raffaele Costa Gennemførelse af Promise-programmet P-2695/03

Heinz Kindermann Eksportrestitutioner til ægalbumin P-2696/03
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Francesco Fiori Uregelmæssigheder på  told- og sundhedsområdet i
forbindelse med import af hønse- og kalkunkød

P-2697/03

Ingo Schmitt Handicappolitik - Tildeling af midler P-2698/03

Uma Aaltonen Handicaphundes status i EU P-2699/03

Glenys Kinnock Undersøgelse af kidnapningen af Peter Shaw E-2700/03

* * *
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SPØRGETID
(B5-0273/03) den 2. og 3. september 2003

20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De tragiske dødsfald blandt indvandrere, som drukner ved
Atlanterhavs- og Middelhavskysten i den sydlige del af EU

H-0433/03

Manuel MEDINA ORTEGA Ulysses-projektet H-0439/03

Alexandros ALAVANOS Det italienske EU-formandskabs bekæmpelse af illegal
indvandring

H-0449/03

Malcolm HARBOUR Konkurrenceevnen i EU H-0435/03

Piia-Noora KAUPPI Videreførsel af interaktivt internetdemokrati via eVote-
initiativet under det italienske formandskab

H-0437/03

Mihail PAPAYANNAKIS Tilbageholdte i Irak H-0443/03

María IZQUIERDO ROJO Dialogen EU/Middelhavsregionen og kvindernes stilling H-0446/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Piia-Noora KAUPPI Forbereder Kommissionen sig på at ophæve visumtvangen for
indrejse fra Rusland?

H-0483/03

Manuel MEDINA ORTEGA Ulysses-projektet H-0440/03

Paulo CASACA Tillægsprotokol om beskyttelse af nukleare materialer H-0456/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. FISCHLER

Monica FRASSONI Den spanske vandplan (PHN) og balancen i landbruget i
Middelhavsområdet

H-0432/03

María IZQUIERDO ROJO Den nye reform af den fælles landbrugspolitik og de mest
ugunstigt stillede områder i EU - mål 1-områder

H-0444/03
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Hr. NIELSON

Bart STAES Udviklingsstøtte til congolesisk landbrug H-0436/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Mordet på den spanske statsborger Ana Isabel Sánchez
Torralba i Ækvatorialguinea

H-0452/03

Eija-Riitta KORHOLA Bevillingerne i henhold til Kyoto-mekanismen og deres
sammenhæng med udviklingssamarbejdet

H-0474/03

Fru WALLSTRÖM

Alexander de ROO Den spanske vandplan og beskyttelse af Júcar-flodens nedre
løb

H-0431/03

Chris DAVIES Den økologiske vandgennemstrømning i Ebro-floden og
vandrammedirektivet

H-0441/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De samlede omkostninger ved udbedringen af de miljøskader,
der er forårsaget af Prestiges forlis

H-0434/03

Alexandros ALAVANOS Risiko for indbyggernes sundhed i Athen på grund af høje
koncentrationer af kvælstofdioxid

H-0457/03

Ari VATANEN Udvælgelse af NATURA 2000-lokaliteter H-0470/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
SEPTEMBER 2003

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 32 7 24 2 0 1 0 ANTONIONE

Kommissionen 53 13 40 5 0 0 0 PATTEN
VITORINO
FISCHLER
NIELSON
WALLSTRÖM

I alt 85 20 64 7 0 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harrris, Michiel
van Hulten og Helle Thorning-Schmidt

Europa-Parlamentets ret til at fastlægge sit hjemsted 02.06.2003 02.09.2003 148

10/2003 333.582 Richard Corbett Hensyntagen til EF-traktatens artikel 289 og
Euratom-traktatens artikel 189

06.06.2003 06.09.2003 153

11/2003 333.584 Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-
Claude Martinez og Marie France
Stirbois

Ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. apritl
1979 om beskyttelse af vilde fulge

12.06.2003 12.09.2003 16

12/2003 333.585 José Ribeiro e Castro, Ole Krarup, Per
Gahrton, Martin Callanan og Patricia
McKenna

Den næste regerngskonference og behovet for at
respektere demokratiet i Den Europæiske Union

16.06.2003 16.09.2003 19

13/2003 333.618 Jonathan Evans, John Bowis,
Chtrstipher Heaton-Harris,Philip
Bradbourn og Neil Parish

Europa-Parlamentets sæde i Strasbourg 18.06.2003 18.09.2003 89

                                                     
1 Situationen pr. 05.09.2003
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14/2003 333.620 Marco Cappato, Paulo Casaca, Carlo
Fatuzzo, Ulla Sandbæk og Michiel van
Hulten

Et demokratisk og frit Iran 13.06.2003 13.09.2003 21

15/2003 334.206 Mario Borgheizio Oprettelsen af en nationalpark på øen Lampedusa og
oprettelse af modtagelsescentre for flygtninge og
asylsøgere uden for Den Europæiske Union

30.06.2003 30.09.2003 10

16/2003 335.426 Othmar Karas Gennemførelse af en folkeafstemning i hele Europa
om EU-forfatningen (forfatningstraktaten)

01.09.2003 01.12.2003 18
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

DAUL
(PPE-DE)

Konsummælk: Finland og Sverige,
forlængelse af undtagelse til 30. april
2009 (Ændr. forord. (EF) nr. 2596/97)

AGRI (K) 08.09.03 C5-0324/03

DAUL
(PPE-DE)

Informationsnet for landøkonomisk
bogføring til belysning af
indkomstforhold og driftøkonomiske
forhold i landbruget

AGRI (K) 08.09.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Bekæmpelse af svig: Beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser,
handlingsprogram

BUDG (M) 11.09.03 C5-0312/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF og Mozambique:
Perioden januar 2004 - 31. december
2006)

BUDG (M) 11.09.03 C5-0354/03

FÄRM
(PSE)

Stabilitetspagten for Sydeuropa:
Lovramme for finansiel støtte, UNMIK
og OHR (Ændr. forord. (EF) nr.
1080/2000)

BUDG (M) 11.09.03 C5-0325/03

GUY-QUINT
(PSE)

Virksomhedsånden i Europa - Grønbog BUDG (M) 11.09.03 C5-0380/03

KUCKELKORN
(PSE)

Europæisk Agentur for Søfartssikring
(ændring af forordning (EF) nr.
1406/2002)

BUDG (M) 11.09.03 C5-0393/03

TURCHI
(UEN)

Paneuropæiske e-forvaltningstjenester:
IDABC, interoperabel levering til
myndigheder, virksomheder og borgere

BUDG (M) 11.09.03 C5-0310/03

WYNN
(PSE)

Budgettering af Den Europæiske
Udviklingsfond (FED)

BUDG (M) 11.09.03

GRUPPE
PPE-DE

Udviklingssamarbejde: Decentraliseret
samarbejde, 2004-2006 (Forl. og ændr.
forord. (EF) 1657/98)

BUDG (M) 11.09.03 C5-0319/03

GRUPPE
ELDR

Udviklingssamarbejde: Fremme af
ligestilling mellem kønnene

BUDG (M) 11.09.03 C5-0367/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
ELDR

Informationsnet for landøkonomisk
bogføring til belysning af
indkomstforhold og driftøkonomiske
forhold i landbruget

BUDG (M) 11.09.03

SØRENSEN
(ELDR)

Egne indtægter: Ajourføring af de
finansielle bestemmelser (Ændr. forord.
1150/2000/EF)

CONT (M) 09.09.03 C5-0326/03

SØRENSEN
(ELDR)

EF-toldkodeks: Behandling, kontrol og
oplysninger om risici (Ændr. forord.
(EØF) 2913/92)

CONT (M) 09.09.03 C5-0345/03

KUHNE
(PSE)

Det europæiske konvent om EU's
fremtid: Samstemmende udtalelse af EP -
decharge 2002

CONT (K) 09.09.03 C5-0406/03

KRONBERGER
(NI)

Vejtransport: Afgifter på tunge
godskøretøjer for benyttelse af visse
infrastrukturer (Ændr. dir. 1999/62/EF)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0351/03

GRUPPE
PSE

Forbrugerbeskyttelse: illoyal
handelspraksis (Ændr. dir. 84/450/EF,
97/7/EF, 98/27/EF)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0288/03

GRUPPE
EDD

Forskning (FTU), 6. rammeprogram
2002-2006: Finansiering af
forskningsprojekter (Ændr. beslutn.
2002/834/EF)

ENVI (M) 09.09.03 C5-0349/03

GRUPPE
PSE

Forbrugerbeskyttelse:
Grænseoverskridende overtrædelser,
administrativt samarbejde og
håndhævelse

ENVI (M) 09.09.03 C5-0335/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Beskyttelse af dyr under transport (Ændr.
dir. 64/432/EØF og 93/119/EØF)

ENVI (M) 09.09.03

FLORENZ
(PPE-DE)

Affald: Kvantitativ og kvalikativ
forebyggelse og genanvendelse
(Meddelelse)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0385/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Luftforurening over store afstande:
persistente organiske miljøgifte, protokol

ENVI (K) 09.09.03 C5-0318/03

FRAHM
(GUE/NGL)

Miljø: persistente organiske miljøgifte
(ændr. dir. 79/117/EØF og 96/59/EF)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0273/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FRAHM
(GUE/NGL)

Miljø: persistente organiske miljøgifte,
Stockholm-konventionen

ENVI (K) 09.09.03 C5-0315/03

JACKSON
(PPE-DE)

LIFE, finansielt instrument for miljøet
(Ændr. forord. 1655/2000/EF)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0309/03

KRONBERGER
(NI)

Luftkvalitet: Arsen, cadmium, kviksølv,
nikkel, policykliske aromatiske
kulbringer

ENVI (K) 09.09.03 C5-0331/03

NOBILIA
(UEN)

Fødevarer: Ernærings- og
sundhedsanprisninger (Ændr. dir.
2000/13/EF)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0329/03

SOMMER
(PPE-DE)

Fødevaresikkerhed: Krav til
foderstofhygiejne

ENVI (K) 09.09.03 C5-0175/03

STURDY
(PPE-DE)

Pesticidrester: Maksimalgrænseværdier
(Ophæv. dir. 76/895/EØF, 86/362/EØF,
86/363/EØF)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0108/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Luftforurening: Handel med kvoter for
drivhusgasemissioner, Kyoto-protokollen

ENVI (K) 09.09.03 C5-0355/03

GRUPPE
PPE-DE

Miljø: Krav til miljøvenligt design af
energiforbrugende produkter (Ændr. dir.
92/42/EØF)

ENVI (K) 09.09.03 C5-0369/03

GRUPPE
PPE-DE

Fluorholdige drivhusgasser ENVI (K) 09.09.03 C5-0397/03

GRUPPE
PPE-DE

Folkesundhed: Europæisk center for
forebyggelse af og kontrol med
overførbare sygdomme

ENVI (K) 09.09.03 C5-0400/03

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Asyl og indvandring: Indsamling og
analyse af EF-statistikker, handlingsplan

FEMM (M) 11.09.03 C5-0371/03

GRUPPE
GUE/NGL

Befolkning og udvikling: 10 år efter FN's
Kairo-konference

FEMM (M) 10.09.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Udviklingssamarbejde: Fremme af
ligestilling mellem kønnene

FEMM (K) 10.09.03 C5-0367/03

DOORN
(PPE-DE)

Konkurrencepolitik (32. beretning 2002) JURI (M) 11.09.03 C5-0424/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KAUPPI
(PPE-DE)

Fødevarer: Ernærings- og
sundhedsanprisninger (Ændr. dir.
2000/13/EF)

JURI (M) 11.09.03 C5-0329/03

OREJA
(PPE-DE)

Fælles beskatningsordning for moder- og
datterselskaber fra forskellige
medlemsstater

JURI (M) 11.09.03 C5-0427/03

THORS
(ELDR)

Forskning (FTU), 6. rammeprogram
2002-2006: Finansiering af
forskningsprojekter (Ændr. beslutn.
2002/834/EF)

JURI (M) 11.09.03 C5-0349/03

FOURTOU
(PPE-DE)

EF-toldkodeks: Behandling, kontrol og
oplysninger om risici (Ændr. forord.
(EØF) 2913/92)

JURI (K) 11.09.03 C5-0345/03

GARGANI
(PPE-DE)

Automobilindustrien: Godkendelse af
motorkøretøjer, påhængskøretøjer,
systemer (Omarbejdet udgave)

JURI (K) 11.09.03 C5-0320/03

GEBHARDT
(PSE)

Forbrugerbeskyttelse:
Grænseoverskridende overtrædelser,
administrativt samarbejde og
håndhævelse

JURI (K) 11.09.03 C5-0335/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Forbrugerbeskyttelse: illoyal
handelspraksis (Ændr. dir. 84/450/EF,
97/7/EF, 98/27/EF)

JURI (K) 11.09.03 C5-0288/03

MILLER
(PSE)

Det indre marked: Strategi - prioriteringer
2003-2006 (Meddelelse)

JURI (K) 11.09.03 C5-0379/03

MARINHO
(PSE)

Asyl: Ordning for international
beskyttelse (Meddelelse)

LIBE (K) 09.09.03 C5-0373/03

PUERTA
(GUE/NGL)

Fiskeri: Meromkostninger som følge af
beliggenhed i yderste periferi: Azorerne,
Madeira, De Kanariske Øer, Guyana og
Réunion

RETT (M) 10.09.03 C5-0390/03

VERMEER
(ELDR)

Beskyttelse af dyr under transport (Ændr.
dir. 64/432/EØF og 93/119/EØF)

RETT (M) 10.09.03

GRUPPE
PSE

Forsyningspligtydelser (Grønbog) RETT (M) 10.09.03 C5-0376/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

COCILOVO
(PPE-DE)

Vejtransport: Afgifter på tunge
godskøretøjer for benyttelse af visse
infrastrukturer (Ændr. dir. 1999/62/EF)

RETT (K) 10.09.03 C5-0351/03

COSTA
(ELDR)

Sikkerhedsseler og
fastholdelsesanordninger i motordrevne
køretøjer

RETT (K) 10.09.03 C5-0282/03

COSTA
(ELDR)

Sikkerhedsselers forankring RETT (K) 10.09.03 C5-0286/03

KOCH
(PPE-DE)

Motorkøretøjers sæder og nakkestøtter RETT (K) 10.09.03 C5-0283/03

GRUPPE
PSE

Europæisk Agentur for Søfartssikring
(ændring af forordning (EF) nr.
1406/2002)

RETT (K) 10.09.03 C5-0393/03

GRUPPE
PSE

Transport og sikkerhed til søs:
Overflytning af fragt- og passagerskibe
mellem registrene i Fællesskabet

RETT (K) 10.09.03 C5-0366/03

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Styrkelse af den lovpligtige revision i EU

ECON
EMPL
ITRE
JURI

COM (03) 286
endel.

Beretning fra Kommissionen: Medlemsstaternes svar på
Revisionsrettens årsberetning om regnskabsåret 2001

BUDG
CONT

COM (03) 324
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets direktiv
96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende
forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS

FEMM
EMPL

COM (03) 358
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En
stærkere europæisk lægemiddelindustri til gavn for patienterne - en
opfordring til handling

ITRE
ENVI

COM (03) 383
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
medicinsk udstyr

ENVI COM (03) 386
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Sammenfatning af
generaldirektoraternes og tjenestegrenenes årlige aktivitetsrapporter for
2002

CONT
TOUT
AFCO

COM (03) 391
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Bane vejen for et nyt instrument for
nabolandene

AFET
BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 393
endel.

Beretning fra Kommissionen til Budgetmyndigheden om situationen
pr. 31. december 2002 vedrørende garantier opført på det almindelige
budget

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 396
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Et nyt partnerskab med Sydøstasien DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 399
endel.

Kommissionens beretning: Kommissionens årsberetning om
Garantifondens situation og om forvaltningen af fonden i regnskabsåret
2002

CONT
BUDG

COM (03) 405
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Hindringer for udstrakt adgang til informationssamfundets nye
tjenester og applikationer ved hjælp af åbne platforme for digitalt tv og
3G-mobilkommunikation

ITRE COM (03) 410
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet: Samlet
vurdering af de aktioner, der finansieres af eu som led i forordningen
om det decentraliserede samarbejde

BUDG
CONT
DEVE

COM (03) 412
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det
særlige administrative område Macao: tredje årsrapport - 2002

ITRE
AFET

COM (03) 415
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Beretning til dechargemyndigheden,
der opsummerer det antal og de typer interne revisioner, der er
foretaget I 2002, de primære henstillinger, der er fremsat, og den
opfølgning, der har fundet sted af disse henstillinger (artikel 86, stk. 4, i
Rådets forordning nr. 1605/2002)

CONT COM (03) 422
endel.

Beretning fra Kommissionen: (Kontoret for Humanitær Bistand -
ECHO) Årsberetning for 2002

AFET
CONT
DEVE

COM (03) 430
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
opfyldelsen af de forpligtelser, de tiltrædende lande har indgået under
tiltrædelsesforhandlingerne om kapitel 21 - regionalpolitik og
koordinering af strukturinstrumenter

AFET
RETT

COM (03) 433
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Forskere i det europæiske forskningsrum: Et fag, mange muligheder

CULT
EMPL
ITRE

COM (03) 436
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2002

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 444
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremme af
sprogindlæring og sproglig mangfoldighed: Handlingsplan 2004-2006

BUDG
CULT

COM (03) 449
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 72/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Togo

Bruxelles, den 4. juli 2003

Den Europæiske Union har noteret sig meddelelsen fra Togos forfatningsdomstol om de officielle resultater
fra valget den 1. juni 2003, der betyder, at Gnassingbe Eyadema er valgt til præsident for Republikken Togo.
Den Europæiske Union erindrer om sin erklæring af 12. februar, hvori den henstillede til Togos myndigheder
at sikre et frit og gennemsigtigt valg for at fremme den demokratiske proces i landet i overensstemmelse med
Lomé-rammeaftalen fra 1999, hvori det bl.a. blev fastsat, at præsident Eyadema ikke skulle søge genvalg til
en tredje valgperiode.

Den Europæiske Union ønsker at give udtryk for alvorlig betænkelighed i anledning af de episoder, der har
fundet sted før, under og efter valget, især at

– der er pålagt oppositionen restriktioner i form af forbud, chikane og anholdelser
– der er opstillet hindringer for ytringsfriheden
– flere personer har fået afslag på at blive optaget på valglisterne
– mange togolesere blev forhindret i at stemme, fordi der opstod  episoder ved udleveringen af

stemmesedlerne og lukningen af valglokaler
– de lokale valgbestyrelser havde vanskeligt ved at indsamle og fremsende resultaterne
– det kom til voldsomme sammenstød i Tsevie, og oppositionsmedlemmer blev anholdt efter valget.

Den Europæiske Union opfordrer alle politiske kræfter i Togo til at udvise ansvarsbevidsthed og sikre
lovlighed og samfundsfred i landet.

Den Europæiske Union er meget betænkelig ved den situation, der er opstået efter præsidentvalget i Togo.
Den opfordrer Togos regering til at indlede en effektiv politisk dialog med alle kræfter i landet. På baggrund
af erklæringerne fra Togos præsident vil Den Europæiske Union meget opmærksomt følge de nationale
myndigheders gennemførelse af en politik, der reelt er åben over for oppositionen som helhed, med henblik
på at opfylde kravene fra Den Europæiske Union, Den Afrikanske Union og NEPAD om en god
regeringsførelse.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 76/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om en erklæring

fra de tiltrædende stater Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og

Rumænien samt de EFTA-lande, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vedrørende Rådets afgørelse om

gennemførelse af fælles holdning 2003/297/FUSP vedrørende Burma/Myanmar

Bruxelles, den 27. juni 2003

De tiltrædende stater Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt de EFTA lande, der
er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de deler målsætningerne i
Rådets afgørelse om gennemførelse af fælles holdning 2003/297/FUSP vedrørende Burma/Myanmar,
vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 28. april 2003 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den
Europæiske Union. De vil drage omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med Rådets
afgørelse.

Den Europæiske Union tager denne forpligtende erklæring til efterretning og hilser den velkommen.

* * *

Nr. 77/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om

situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 27. juni 2003

EU glæder sig over fremskridtene med gennemførelsen af operation ARTEMIS og de første tegn på en
stabilisering i Bunia. EU noterer sig navnlig med tilfredshed, at der siden den 24. juni 2003 ikke har været
synlige våben i byen.

EU fordømmer kraftigt de seneste militære konfrontationer i det nordlige Kivu, navnlig RCD-Gomas
offensiver, som udgør en alvorlig krænkelse af våbenhvilen og en trussel for den politiske proces i Den
Demokratiske Republik Congo. EU minder om, at Congos regering, RCD-Goma og RCD-ML den 19. juni
2003 har undertegnet Bujumbura-tilsagnet, og tilskynder parterne til at gennemføre det øjeblikkeligt og uden
betingelser.

EU retter endnu engang en indtrængende appel til Congos, Rwandas og Ugandas regeringer om at afstå fra
enhver handling, som kan gøre situationen i det nordlige Kivu mere ustabil. EU anmoder indtrængende alle
parterne om nøje at overholde Lusaka- Luanda- og Pretoria-aftalerne samt Kampala- og Harare-
tilbagetrækningsplaneren. De pågældende regeringer bør gøre brug af deres indflydelse på de væbnede
grupper i den østlige del til at forpligte dem til ligeledes at overholde aftalerne, samarbejde fuldt ud med
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MONUC og sikre adgang for humanitære organisationer. EU giver udtryk for sin bekymring over risikoen
for en alvorlig eskalering af konflikten i Congo og konsekvenserne for De Store Søers Område. EU minder
om, at det i forlængelse af Rådets konklusioner af 16. juni 2003 er besluttet på at gøre sammenhængende
brug af alle sine instrumenter, herunder for så vidt angår politisk handling og bistand. EU bekræfter sin vilje
til at støtte fredsprocessen i Congo samt fred og stabilitet i hele området.

EU opfordrer endnu engang parterne i Kinshasa til i løbet af de kommende dage at afslutte forhandlingerne
om de sidste spørgsmål, som skal løses, så overgangsregeringen kan træde til uden yderligere udsættelse. EU
støtter fuldt ud de igangværende mæglingsbestræbelser i FN's regi, som EU's særlige udsending til De Store
Søers Område er inddraget i.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 78/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om mediesituationen i Rusland

Bruxelles, den 7. juli 2003

Den Europæiske Union har noteret sig de russiske myndigheders beslutning om at standse udsendelserne fra
tv-stationen TVS. Denne beslutning giver anledning til bekymring.

EU forstår, at kommercielle hensyn har spillet ind i forbindelse med denne beslutning. Uanset hvad der har
ført til lukning af tv-stationen, vil beslutningen imidlertid få negative følger for mediernes pluralisme, der er
en væsentlig del af de værdier, som partnerskabet mellem EU og Rusland bygger på. EU håber, at de
russiske myndigheder vil træffe foranstaltninger til at støtte og styrke mediernes pluralisme og
uafhængighed.

EU håber ligeledes, at de foreslåede ændringer af medieloven ikke kommer til at begrænse journalisternes
muligheder for at informere fyldestgørende og korrekt om de forestående Duma- og præsidentvalg. EU
forventer, at de russiske myndigheder gennemfører loven på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde
på føderalt, regionalt og lokalt plan.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske
Republik og Ungarn, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *
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Nr. 79/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de malaysiske myndigheders løsladelse af seks personer, der har siddet fængslet i henhold til loven
om indre sikkerhed

Bruxelles, den 1. juli 2003

Den Europæiske Union har med tilfredshed bemærket, at de malaysiske myndigheder den 1. og
12. juni 2003 løslod seks politiske aktivister, der siden april 2001 havde siddet fængslet i henhold til
loven om indre sikkerhed. Den Europæiske Union udtrykker ligeledes tilfredshed med, at Malaysias
regering er rede til at tage hensyn til konklusionerne fra den gennemgang af loven om indre sikker-
hed, som den nationale malaysiske menneskerettighedskommission Suhakam for nylig har foreta-
get, og som bl.a. kræver, at loven om indre sikkerhed ophæves, og at der vedtages ny lovgivning i
tråd med de relevante FN-principper og -instrumenter. Den Europæiske Union ser frem til en revi-
sion af den nuværende klageadgang i forbindelse med loven om indre sikkerhed.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 80/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

i anledning af dannelsen af en overgangsregering
i Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 2. juli 2003

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at der er blevet dannet en national enheds-
overgangsregering i Den Demokratiske Republik Congo som en grundlæggende etape i fredsprocessen i
Congo efter afslutning af dialogen mellem de congolesiske parter og indgåelsen af aftalerne i Sun City og
Pretoria.

Den Europæiske Union opfordrer den nye overgangsregering til at iværksætte de foranstaltninger, der er
nødvendige for at forfølge overgangsperiodens mål i henhold til Pretoria-aftalerne af 17. december 2002,
herunder især tilrettelæggelse af frie og åbne valg på alle niveauer med henblik på etablering af et
demokratisk styre og opstilling af et integreret og omstruktureret nationalt forsvar.

Den Europæiske Union er rede til at støtte overgangsregeringen med konkrete initiativer for at bistå den med
at genopbygge en stabil congolesisk stat, der kan sikre det congolesiske folks sikkerhed, den nationale
forsoning og stabiliteten i regionen.
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Den Europæiske Union bifalder den indsats, som FN-generalsekretærens særlige udsending Moustapha
Niasse har gjort for at fremme dannelsen af den nye regering på grundlag af dialogen mellem de
congolesiske parter , og bekræfter, at EU er rede til sammen med FN og Den Afrikanske Union at arbejde for
at få indkaldt en international fredskonference vedrørende De Store Søers Område.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 81/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om situationen på Haiti

Bruxelles, den 10. juli 2003

EU er meget bekymret over, at den fungerende generaldirektør for Haitis nationale politi, Jean Robert
Faveur, er trådt tilbage, og over de omstændigheder, hvorunder dette skete. De detaljerede forklaringer, som
hr. Faveur giver om årsagerne til sin handlemåde, dvs. de forhindringer og begrænsninger, som de politiske
myndigheder skal have lagt i vejen for, at han kunne fuldføre sit hverv, rejser alvorlige spørgsmål med
hensyn til, om Haitis regering virkelig ønsker at sikre politiets neutralitet og professionalisme. Denne tvivl
bestyrkes i øvrigt af de omstændigheder, hvorunder udnævnelsen af den nye fungerende generaldirektør for
Haitis nationale politi, Jocelyne Pierre, fandt sted, dvs. uden passende høring af den særlige OAS-mission,
der skal styrke demokratiet på Haiti.

Som i sine foregående erklæringer om Haiti minder EU om den store betydning, det tillægger demokratiets
og retssamfundets værdier, der danner grundlag for dets forbindelser med tredjelande og er kernen i det
partnerskab, som er indgået med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, og mener, at et neutralt politi,
der tjener alle borgernes sikkerhed, er et af de afgørende grundlag for retsstaten, uden hvilket de
demokratiske institutioner ikke kan fungere normalt.

Selv om den delvise suspension af bistanden til Haiti blev forlænget den 10. januar 2003, opretholder EU et
betydeligt samarbejde, som det er fast besluttet på at fortsætte, til direkte gavn for Haitis befolkning. EU er
ligeledes stadig rede til at deltage i et program for teknisk bistand til retsvæsen og politi, såfremt der opnås
garantier fra de haitiske myndigheder med henblik på at genoprette orden, sikkerhed og retsstatsforhold.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 82/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union, de tiltrædende lande Cypern,

Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Den Tjekkiske Republik
og Ungarn, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-landene, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om anvendelse af specifikke

foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 9. juli 2003

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde erklærer, at de tilslutter sig
målene i Rådets fælles holdning 2003/482/FUSP af 27. juni 2003 om anvendelse af specifikke
foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2003/402/FUSP. De vil
sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *

Nr. 83/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

for at markere ikrafttrædelsen af protokol nr. 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention
om fuldstændig afskaffelse af dødsstraf

Bruxelles, den 14. juli 2003

Den Europæiske Union glæder sig over, at protokol nr. 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention
om fuldstændig afskaffelse af dødsstraf trådte i kraft den 1. juli 2003.

Denne protokol forbyder dødsstraf under alle omstændigheder, også for forbrydelser, der er begået i krigstid
eller under overhængende fare for krig. Det vil ikke være tilladt at fravige protokol nr. 13 til den europæiske
menneskerettighedskonvention, og det vil heller ikke være muligt at tage forbehold. Indtil nu har 41 ud af de
45 stater, der er medlem af Europarådet, undertegnet protokollen, der blev åbnet for undertegnelse af
Europarådets medlemsstater i Vilnius for kun lidt over et år siden, nærmere betegnet den 3. maj 2002.

Afskaffelsen af dødsstraf selv for handlinger, der er begået i krigstid eller under overhængende fare for krig,
bør anskues i en bredere kontekst, nemlig den globale tendens hen imod universel afskaffelse af dødsstraf.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt de af Europarådets medlemsstater, der endnu ikke har undertegnet
protokol nr. 13 eller ratificeret protokol nr. 6, der afskaffer dødsstraf i fredstid, til at gøre dette. Den
Europæiske Union håber også, at Japan og De Forenede Stater, der har observatørstatus ved Europarådet, vil
føle sig foranlediget til at overveje skridt hen imod en afskaffelse af dødsstraf.
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Den Europæiske Union gentager, at den længe har været imod og fortsat tager kraftig afstand fra anvendelse
af dødsstraf under alle omstændigheder, da dødsstraf efter EU's opfattelse er en straf, som krænker den
menneskelige værdighed, øger graden af brutalitet og på ingen måde virker præventivt. Samtlige EU-lande
har derfor afskaffet dødsstraf. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det internationale samfund har
udelukket anvendelsen af dødsstraf ved oprettelsen af internationale straffedomstole med kompetence til at
pådømme de mest grusomme forbrydelser, såsom folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

I de lande, der opretholder dødsstraf, arbejder EU for en gradvis indskrænkning af anvendelsen af denne straf
og for overholdelse af de strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, der er fastsat i flere internationale
menneskerettighedsinstrumenter, ligesom den arbejder for at få etableret et moratorium for henrettelser,
således at dødsstraffen helt elimineres. EU udtrykker på ny sin foruroligelse over, at personer, der var under
18 år på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, dømmes til døden.

Det er Den Europæiske Unions håb, at alle lande i verden afskaffer dødsstraf i lovgivning og i praksis - såvel
i fredstid som i krigstid.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 85/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste militærangreb på Bujumbura (Burundi)

Bruxelles, den 10. juli 2003

Den Europæiske Union er dybt bekymret over intensiveringen af fjendtlighederne i Burundi og opfordrer
indtrængende de stridende parter til omgående at indstille kampene og udvise den største tilbageholdenhed
og til under alle omstændigheder at sikre, at den civile befolknings sikkerhed respekteres, som allerede har
lidt alt for meget under den manglende fredelige løsning på konflikten i Burundi.

Der vil ikke være nogen militær løsning på den burundiske drama. Kun forhandlinger og overholdelse af de
indgåede forpligtelser kan føre til genindførelse af den fred, som befolkningen i den grad længes efter.

Den Europæiske Union tilskynder overgangsregeringen og Palipehutu-FNL under ledelse af Agathon Rwasa
til at udvise tilstrækkelig vilje til endelig at indlede en konstruktiv dialog, der fører til fredsforhandlinger.

Den Europæiske Union opfordrer overgangsregeringen og CNDD-FDD under ledelse af Pierre Nkurunziza
til omgående og samvittighedsfuldt at respektere den våbenstilstandsaftale, der blev undertegnet den 2.
december 2002, og til at gøre den nødvendige indsats for at løse de uafklarede problemer.

EU opfordrer ligeledes alle aktører i området til at afholde sig fra at yde nogen som form for støtte til
konfliktens parter i Burundi og til at respektere det burundiske folks ønske om fred.
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De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 86/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om artikel 23 i Hong Kongs grundlov

Bruxelles, den 16. juli 2003

Den Europæiske Union:

noterer sig Hong Kong SAR-regeringens beslutning om at udvide høringsperioden for vedtagelsen af en
national sikkerhedslov til gennemførelse af artikel 23 i grundloven.

udtrykker tilfredshed med, at Hong Kong SAR-regeringen har forpligtet sig til fortsat at arbejde for at skabe
enighed om dette spørgsmål og til at imødekomme de betænkeligheder, der er givet udtryk for med hensyn
til opretholdelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed i Hong Kong.

udtrykker ligeledes tilfredshed med, at bestemmelserne om forbud mod lokale organisationer, der hører ind
under organisationer, der er af hensyn til den nationale sikkerhed er forbudt på kontinentet, er trukket tilbage
fra den foreslåede lovgivning, hvilket var et af de væsentligste problemer, hvad der også fremgår af tidligere
EU-erklæringer. Indførelsen af begrebet forsvar af "samfundets interesser" og kravet om en dommerkendelse
i forbindelse med alle ransagninger er også et positivt træk, især for så vidt angår beskyttelse af
pressefriheden og frie informationsstrømme.

er af den opfattelse, at Hong Kong SAR-regeringens seneste beslutninger kan lægge en dæmper på de
politiske spændinger i området.

vil gerne minde om sin støtte til princippet "ét land, to systemer" og til bevarelsen af Hong Kongs særlige
status og respekten for de menneskerettigheder og frihedsrettigheder, borgerne har, som fastlagt i SAR-
regeringens grundlov.

noterer sig, at de seneste dages begivenheder har vist, at Hong Kongs befolkning ønsker at gøre hurtigere
fremskridt hen imod grundlovens endelige mål, nemlig direkte valg af den øverste leder og af medlemmerne
af det lovgivende råd. EU håber, at SAR-regeringen vil tage hensyn til disse ønsker.

vil fortsat følge udviklingen nøje.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.
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Nr. 87/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen i Somalia

Bruxelles, den 15. juli 2003

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at samtlige somaliske ledere, der var til stede den 5.
juli 2003 i Kenya, undertegnede et dokument, der opstiller grundprincipperne for overgangen fra anden til
tredje fase af Mbagathi-konferencen og for Republikken Somalias fire års føderale overgangsregering. EU
udtrykker sin anerkendelse af, at dokumentet derefter blev godkendt med akklamation af konferencens
plenarforsamling. Dette er fuldt ud på linje med Rådets konklusioner af 22. juli 2002 om Somalia.

Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at de somaliske ledere til trods for alvorlige uover-
ensstemmelser har vist vilje til kompromis på baggrund af samarbejdsorganisationen IGAD's tekniske
udvalgs tålmodige og effektive mægling under ledelse af Kenyas særlige udsending, ambassadør Kiplagat.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt de af de somaliske ledere, der ikke kunne være til stede i Kenya, til
straks at tage til Kenya igen, så konferencen kan indlede tredje og sidste fase. EU opfordrer desuden samtlige
somaliske ledere til at undgå handlinger, der kan få konferencen til at bryde sammen, herunder enhver
handling, der er i strid med Eldoret-aftalen af 27. oktober 2002 om indstilling af fjendtlighederne.

Den Europæiske Union er overbevist om, at forsoningsprocessens fremtid fortsat ligger i somaliernes
hænder. EU opfordrer derfor samtlige somaliske ledere til snarest at nå frem til et endeligt kompromis, så
landet atter kan opleve fred og stabilitet, og så der sættes en stopper for ti års konflikt, der har påført den
somaliske befolkning umådelige lidelser.

Den Europæiske Union understreger sin vilje til fuldt ud at støtte den IGAD-støttede fredskonference og en
samlet, afbalanceret fredsaftale samt institutioner, der repræsenterer alle parter, og som har til opgave at
gennemføre aftalen.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 88/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om bhutanske flygtninge i Nepal

Bruxelles, den 18. juli 2003

Den Europæiske Union er som en af både Bhutans og Nepals vigtigste udviklingspartnere og som den største
finansieringskilde for de bhutanske flygtningelejre i Nepal blevet opmuntret af, at parterne efter mange års
forhandlinger er nået til enighed om verifikation af de første 12 000 mennesker i Khudunabari-lejren.

EU deler imidlertid de betænkeligheder, der er givet udtryk for med hensyn til procedurer og resultater i
forbindelse med verifikationsprocessen; 70,5% af de flygtninge, der er klassificeret som personer, der har
forladt Bhutan frivilligt, har således en usikker retlig status, bl.a. med hensyn til statsborgerskabsrettigheder.
EU er også betænkelig ved mangelen på passende appelprocedurer.

EU opfordrer begge parter til at indlede repatrieringen og integrationen af flygtningene snarest muligt og i
fuld overensstemmelse med folkeretten og menneskerettighederne. EU mener, at det især er vigtigt, at
parterne inddrager UNHCR eller enhver anden lige så erfaren international organisation som uafhængig og
upartisk rådgiver og monitor i processen, således at der kan sikres en passende behandling af alle de
resterende verifikationssager og af alle appeller.

For at lette processen anmodes parterne indtrængende om at udarbejde planer for repatriering/reintegration
og at gøre dem gennemsigtige; de bør bl.a. omfatte spørgsmålene om statsborgerskab, boliger, landbrugsjord
og repatrieringstilskud, både for de flygtninge, som ønsker at vende tilbage til Bhutan, og dem, som ønsker at
blive i Nepal. Som tidligere anført er EU rede til at yde passende finansiel bistand til flygtningenes
reintegration og genbosætning.

Endelig gentager EU, at respekt for folkeretten og menneskerettighederne er en af grundpillerne i
samarbejdet mellem EU og både Nepal og Bhutan, sådan som det er tilfældet i forhold til alle EU's
udviklingspartnere.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 89/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den militære opstand den 16. juli 2003  i São Tomé og Principe

Bruxelles, den 18. juli 2003

EU fordømmer kraftigt den militære opstand, der fandt sted den 16. juli i São Tomé og Principe.

EU afviser enhver forfatningsstridig magtovertagelse og minder om, at den lægger afgørende vægt på
retsstatsprincipperne og de demokratiske processer som de eneste midler til et regeringsskift.

EU ser med tilfredshed på erklæringen fra formandskabet for Den Afrikanske Union og Fællesskabet af
Portugisisktalende Lande, der fordømmer den militære opstand og henstiller til, at den forfatningsmæssige
orden genoprettes.

EU opfordrer de berørte militære styrker til at frigive alle ministre og andre tilbageholdte, indstille opstanden
og genindføre retsstatsprincippet og demokratiet i São Tomé og Principe uden anvendelse af vold.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne
erklæring.

* * *

Nr. 90/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den situation, der er under udvikling i Salomonøerne

Bruxelles, den 28. juli 2003

Den Europæiske Union har nøje fulgt, hvordan situationen udvikler sig i Salomonøerne. Stabilitet og
bæredygtig udvikling i det Sydlige Stillehav er vigtige målsætninger for EU. På baggrund af den fulde støtte,
som Salomonøernes regering og parlament har givet den politiledede aktion, som medlemsstaterne i Pacific
Islands Forum er ved at forberede, har EU indledt grundige og konstruktive drøftelser af, hvilken yderligere
støtte Unionen skal yde som led i en fornyet donorindsats i forbindelse med det overordnede og langsigtede
stabiliseringsprogram i Salomonøerne.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *
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Nr. 92/03/rev.
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen i Liberia

Bruxelles, den 28. juli 2003

Den Europæiske Union fordømmer de gentagne overtrædelser af den våbenhvileaftale, der blev undertegnet
den 17. juni 2003 i Accra. Overtrædelserne er en væsentlig hindring for, at fredsprocessen kan lykkes, og
forårsager usigelige lidelser for civilbefolkningen.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Liberias regering og oprørsgrupperne Lurd og Model til
omgående at undertegne en samlet fredsaftale inden for rammerne af de fredsforhandlinger, som ledes af
Ecowas, og som genoptages mandag den 28. juli i Accra. Den opfordrer alle parter til at tilsidesætte snævre
egeninteresser og tage udfordringen op om at skabe et reelt partnerskab med henblik på genopbygningen af
et stabilt og demokratisk Liberia.

Den Europæiske Union henleder opmærksomheden på den alvorlige humanitære situation i Liberia og på det
akutte behov for bistand. Den minder våbenhvileaftalens parter om deres pligt til at respektere den
humanitære folkeret, overholde menneskerettighederne, sørge for, at de humanitære initiativer beskyttes, og
gøre det muligt for de humanitære organisationer at få uhindret adgang til de områder, som parterne
kontrollerer.

Den Europæiske Union understreger betydningen af, at der så hurtigt som muligt deployeres en
fredsbevarende styrke/international stabiliseringsstyrke. Samtidig må præsident Taylor omgående træde
tilbage.

Den Europæiske Union er rede til at overveje at støtte en sådan styrke.

Den Europæiske Union opfordrer nabostaterne til Liberia til at afholde sig fra enhver handling, der kunne
opfattes som støtte eller anden form for tilskyndelse til forsættelse af den væbnede konflikt.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 93/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det militære mytteri i Manila

Bruxelles, den 1. august 2003

EU noterer sig med tilfredshed, at der blev fundet en fredelig løsning på det militære mytteri i Makati,
Manila, den 27. juli.

Vi lykønsker den filippinske regering med dens resolutte indgriben for at genoprette ro og orden. EU noterer
sig også med tilfredshed den udtalelse, som præsident Gloria Macapagal Arroyo fremsatte, og hvorefter der
skal nedsættes uafhængige kommissioner for at undersøge årsagerne til det fejlslagne militære mytteri i
Makati og undersøge bombeanslagene i Davao.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 94/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om ad hoc-menneskerettighedsdomstolen for forbrydelser begået i Østtimor

Bruxelles, den 6. august 2003

Den Europæiske Union udtrykte i sin tid tilfredshed med, at der blev oprettet en ad hoc-
menneskerettighedsdomstol for Østtimor. Det var et afgørende første skridt med hensyn til at retsforfølge de
personer, der var ansvarlige for overtrædelserne af menneskerettighederne i 1999 i Østtimor, og var i
overensstemmelse, hvad FN's Sikkerhedsråd havde ønsket.

De retssager, der for nylig blev afsluttet med ad hoc-domstolens sidste dom af 5. august, har imidlertid ikke
betydet, at retfærdigheden er sket fyldest, og har ikke resulteret i en detaljeret dokumentation af
voldshandlingerne.

EU er skuffet over, at anklagerne ikke har fremlagt alt bevismaterialet, navnlig det materiale, som FN’s
efterforskere og den nationale indonesiske menneskerettighedskommission (KKP-HAM) har omtalt i deres
rapporter, og som tyder på, at kræfter inden for militæret, politiet og den civile regering angiveligt
finansierede, uddannede og støttede lokale militser. Endvidere blev ingen repræsentanter for UNAMET eller
medlemmer af uafhængige observatørmissioner og kun meget få vidner, der selv var ofre, fra Timor-Leste
indkaldt som vidner af anklagerne.
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Disse mangler ved processen har undergravet troværdigheden af afgørelserne, der ikke stod i et rimeligt
forhold til de alvorlige forbrydelser, der er begået.

EU ønsker at understrege, at det vil øge tilliden til retssystemet og bidrage til forsoning, hvis der skabes
sikkerhed for, at alle personer, der har begået alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, bliver draget
til ansvar. Derfor er det særdeles vigtigt, at de indonesiske retsmyndigheder sikrer, at appelsagen føres i
overensstemmelse med internationale retsnormer, og at appeldomstolens afgørelser affattes i
overensstemmelse med princippet om åbenhed.

EU opfordrer også indtrængende den indonesiske regering til at implementere de henstillinger vedrørende
reform af restsystemet, der findes i rapporten fra FN's særlige rapportør vedrørende dommeres og sagføreres
uafhængighed. Samtidig opfordrer EU de relevante myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger
til at forbedre sagsbehandlingen i forbindelse med fremtidige retssager vedrørende overtrædelser af
menneskerettighederne, som f.eks. Tanjung Priok-retssagerne.

EU beklager, at Sander Thoenes-sagen ikke blev indbragt for ad hoc-domstolen, og gentager endnu engang,
at det er af største vigtighed, at de personer, der myrdede ham, bliver retsforfulgt under yderligere forsinkelse
og i overensstemmelse med internationale normer.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 95/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om reformprocessen i Tyrkiet

Bruxelles, den 31. juli 2003

EU noterer sig med stor tilfredshed den seneste reformpakke, som den tyrkiske nationalforsamling har
godkendt, og som afspejler, at Tyrkiet fortsat er fast besluttet på at opfylde de politiske Københavnskriterier.

Pakken skal tilsyneladende uddybe og udvide reformprocessen, idet adskillige af tiltrædelsespartnerskabets
prioriteter behandles, som f.eks. civil kontrol med militæret, bekæmpelse af tortur og udøvelse af
grundlæggende frihedsrettigheder. I Kommissionens kommende periodiske rapport vil pakkens indhold blive
vurderet nøjere, og Det Europæiske Råd vil gøre status over fremskridtet i december 2003.

I København erkendte Det Europæiske Råd den tyrkiske regerings vilje til at tage yderligere skridt i
reformprocessen og opfordrede den indtrængende til at tackle de resterende mangler i forbindelse med de
politiske kriterier.
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I Thessaloniki noterede Det Europæiske Råd sig med tilfredshed den tyrkiske regerings tilsagn om at
videreføre reformprocessen, især det resterende lovgivningsarbejde, senest ved udgangen af 2003.

På baggrund af ovennævnte pakke tilskynder EU derfor de tyrkiske myndigheder til energisk at fortsætte
processen, ikke kun med hensyn til lovgivningen, men også med hensyn til den effektive gennemførelse.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt EFTA-landene, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 96/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen i Sudan

Bruxelles, den 8. august 2003

Den Europæiske Union hilser velkommen, at de IGAD-sponsorerede fredsforhandlinger om Sudan
genoptages den 10. august.

EU finder, at tiden er inde til at finde et endeligt kompromis om de udestående hovedspørgsmål og nå frem
til en samlet aftale, der kan gøre en ende på konflikten og på den sudanske civilbefolknings lidelser.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til at arbejde aktivt sammen med IGAD-mæglerne, der ledes af
den særlige udsending fra Kenya, for at finde en samlet løsning baseret på streng overholdelse af
retsstatsprincippet og fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, så alle
de sudanske befolkningsgruppers ønsker om fred og velstand inden for et forenet Sudan kan blive opfyldt.

Den Europæiske Union anerkender den afgørende rolle, som IGAD-medlemsstaterne og især Kenya spiller
for at fremme udviklingen, og den bekræfter på ny, at den fuldt ud støtter IGAD-fredsprocessen.

Den Europæiske Union forsikrer parterne om, at den er rede til at bistå dem i gennemførelsen af fredsaftalen
og til at ledsage Sudan på vejen mod fredsopbygning, demokrati og udvikling.

Den Europæiske Union glæder sig over, at indstillingen af fjendtlighederne samt addendummet om kontrol-
og observatørholdet er forlænget med yderligere tre måneder, og den er parat til at støtte
overvågningsmekanismen.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende parterne til fuldt ud at opfylde deres forpligtelser i henhold
til de aftaler, der er undertegnet.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 97/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende eventuel opførelse af et højt observationstårn i Bagan

Bruxelles, den 7. august 2003

EU giver udtryk for sin tilfredshed med, at det gamle kulturmindesmærke i Bagan er optaget på listen med
forslag over menneskehedens kulturmindesmærker.

EU er dog i høj grad bekymret over de burmesiske myndigheders beslutning om at opføre et observationstårn
i Bagan og over de følger, som dette vil kunne få for dette steds status. EU understreger, at en sådan
opførelse vil være i modstrid med de anerkendte internationale bestemmelser for beskyttelse af historiske
mindesmærker.

I betragtning af de eventuelle virkninger af dette projekt for Bagan anmoder EU de burmesiske myndigheder
om at vurdere følgerne af opførelsen af et sådant tårn for Burmas kulturarv.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt her : http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm   (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm   (Internet)
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