
E U R O P A - P A R L A M E N T E T

02/A-2004

V I R K S O M H E D

D I R E K T O R A T E T  F O R  P L A N L Æ G N I N G
A F  P A R L A M E N T E T S  A R B E J D E

G e n e r a l d i r e k to r a t e t  f o r  P a r l a m e n t e t s  L e d e l s e

DA DA



FORKORTELSERNES BETYDNING

PPE-DE Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske
Demokrater

PSE De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDR Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALE Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UEN Gruppen Union for Nationernes Europa
EDD Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NI Løsgængere

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

BUDG Budgetudvalget
CONT Budgetkontroludvalget
LIBE Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre marked
ITRE Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeriudvalget
RETT Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE Udvalget om Udvikling og  Samarbejde
AFCO Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
FEMM Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI Udvalget for Andragender

http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins (Internet)

\\Epades\public\bulletin\Activités

Redaktionen slut : 02.02.2004

http://www.europarl.ep.ec/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins


INDHOLD 3

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

FORMANDSKABET

Vigtige afgørelser fra Kvæstorkollegiet..............................................................................................6

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

Udnævnelser/nedlæggelse af mandat/ophør af mandat ......................................................................8
De politiske gruppers sammensætning ...............................................................................................9

MEDLEMMERNES AKTIVITETER

Skriftlige forespørgsler .....................................................................................................................12
Spørgetiden (B-0002/04) ..................................................................................................................18
Oversigt over spørgetiden - Januar 2004 ..........................................................................................20
Skriftlige erklæringer........................................................................................................................21

UDVALG

Valg af ordførere...............................................................................................................................26

OFFICIELLE DOKUMENTER

Dokumenter fra Kommissionen........................................................................................................34

ALMENE OPLYSNINGER

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Erklæring om den endelige rapport fra Perus sandheds- og forsoningskommission ........................38
Erklæring om den seneste udvikling i Cote d'Ivoire .........................................................................38
Erklæring om åbningen af Loya Jirga i Kabul..................................................................................39
Erklæring om tilfangetagelsen af Saddam Hussein ..........................................................................40
Erklæring om underskriftindsamlingen for en folkeafstemning i Venezuela ...................................40
Erklæring om den nationale forsoningsproces i Somalia..................................................................41
Erklæring om fredsaftalen ................................................................................................................42
Erklæring om godkendelsen af en forfatning for Afghanistan .........................................................42
Erklæring om det vellykkede SAARC-topmøde ..............................................................................43
Erklæring om præsidentvalget i Georgien .......................................................................................43
Erklæring om dødsstraf i Myanmar ..................................................................................................44
Erklæring om  situationen i Dafur ....................................................................................................45
Erklæring om drabet på ærkebiskop Michael Courtney i Burundi ...................................................46
Erklæring om Aserbajdsjan: Politiske fanger ...................................................................................46
Erklæring om etårsdagen for indsættelsen af Lucio Guiterrez som Ecuadors præsident .................47



INDHOLD4

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

Erklæring om den politiske situation i Haiti .....................................................................................48
Erklæring om Moroni-aftalen på Comorerne....................................................................................49
Erklæring om at opretholde Libanons noratorium for dødsstraf.......................................................49
Erklæring om Kasakhstans moratorium for dødsstraf.......................................................................50
Erklæring om den ajourførte EU-liste over visumforbud og indefrysning af midler........................51
Erklæring om forslagene til en forfatningsmæssig ændring i Ukraine .............................................51
Erklæring om indførelse af en embargo over for Sudan med hensyn til våben, annumition og
militærudrustning .............................................................................................................................53
Erklæring om oprettelsen af et nationalt råd for menneskerettigheder i Egypten.............................53
Erklæring om resultatet af samtalerne i Nederlandene mellem regeringen i Burundi og FNL.........54

OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

Dette dokument er tilgængeligt her :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm


FORMANDSKABET 5

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

FORMANDSKABET



FORMANDSKABET6

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 1/04 Europa-Parlamentets mødekalender for 2004 (officielle møder)

Nr. 4/04 Anvendelse af Europarl Inside

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 FRANSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Yves PIÉTRASANTA (Verts/ALE-FR)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 3. februar 2004.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 28. januar 2004.

* * *

ET PORTUGISISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Joaquim MIRANDA (GUE/NGL-PT)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. februar 2004.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 28. januar 2004.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 28. januar 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Jan DHAENE

er udtrådt af De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PSE) med virkning fra den 28. januar 2004.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 02.02.2004)

Stiller Emne Nr

Gian Gobbo Udstedelse af pengesedler til en værdi af én euro P-3954/03

Heide Rühle Fortolkning af direktiverne om miljøoplysninger E-3955/03

José Ribeiro e Castro Iran - Gidsler E-3956/03

José Ribeiro e Castro Rusland - Parlamentsvalg E-3957/03

José Ribeiro e Castro Rusland - Parlamentsvalg E-3958/03

José Ribeiro e Castro Afrika - Fødevaremangel og fødevaresikkerhed E-3959/03

José Ribeiro e Castro Angola - Reintegration af tidligere oprørskæmpere og
afvæbning af civilbefolkningen

E-3960/03

José Ribeiro e Castro Jules Muis - Arbejdsforholdene i Kommissionen E-3961/03

José Ribeiro e Castro Portugal - vejafgifter og MPV'er E-3962/03

José Ribeiro e Castro "Geroi Sevastopolya" - sikkerhed til søs E-3963/03

Hiltrud Breyer Endokrine stoffer i drikkevand - Kommissionens svar på
forespørgsel E-2565/03

E-3964/03

Mario Borghezio Foranstaltninger over for Kina som følge af misbrug af
CE-mærket

E-3965/03

Gian Gobbo Erstatning af istriske flygtninges eksproprierede ejendom i
Kroatien

E-3966/03

Gian Gobbo Erstatning af istriske flygtninges eksproprierede ejendom i
Kroatien

E-3967/03

Amalia Sartori Transeuropæiske transportnet E-3968/03

Maurizio Turco Retslig efterforskning af bedrageri mod EU for 5 mio.
EUR indledt af retten i Catania

E-3969/03

Mario Borghezio Manglende tysk erstatning til tidligere italienske
krigsfanger

E-3970/03

Mario Borghezio Manglende tysk erstatning til tidligere italienske
krigsfanger

E-3971/03

Erik Meijer Kampagne i Bulgarien mod den tildeling og forvaltning af
midler til "Civil Society Development", som EU's
delegation foretager, og svar herpå

E-3972/03
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Erik Meijer Tilsidesættelse af det nationale råd for etniske og
demografiske anliggender (NCEDI) ved tildeling af EU-
midler til social integration i Bulgarien

E-3973/03

Paulo Casaca Ændring af støtteordningen for AVS-bananproducenter E-3974/03

Paulo Casaca Ligebehandling af ansatte i Kommissionens delegation i
Brasilien

E-3975/03

Paulo Casaca Kompliceret forenkling af fællesskabsretten E-3976/03

Paulo Casaca Mægling i Nepal E-3977/03

Jens-Peter Bonde "Passareller" i traktaterne om Det Europæiske Fællesskab E-3978/03

Joan Vallvé Byggeamnesti på Ibiza E-3979/03

Olivier Dupuis Yukos-sagen E-3980/03

Miquel Mayol i Raynal Det makedonske mindretals politiske rettigheder i
Grækenland

E-3981/03

Miquel Mayol i Raynal Det makedonske mindretals politiske rettigheder i
Grækenland

E-3982/03

Maurizio Turco Afslutning af tværregionalt handlingsprogram om
vandressourcer i mål 1-regioner med støtteramme 1994-
1999

E-3983/03

Maurizio Turco Mangelfuldt svar på forespørgsel E-2425/03 om
harmonisering af beskatning af ikke-residenters
renteindtægter fra opsparing og ophævelse af
bankhemmeligheden

E-3984/03

Caroline Lucas Levering af træ til istandsættelse af Kommissionens
bygninger

E-3985/03

Sebastiano Musumeci Oplagringssteder for radioaktivt affald på Sicilien E-3986/03

Gerhard Schmid Galileo E-3987/03

Gabriele Stauner Manipulering af informationsudveksling mellem
kommissær Solbes og Eurostat

E-3988/03

Theresa Villiers EU-bestemmelser vedrørende salg og vedligeholdelse E-3989/03

Diana Wallis Afsendelse/aflevering af udbudsdokumenter P-3990/03

Giles Chichester og Geoffrey Van
Orden

Nedlukning af atomreaktorer på Kozloduy-
atomkraftværket

E-3991/03

Giles Chichester og Geoffrey Van
Orden

Forelæggelse af peer-review om Kozloduy-
atomkraftværket

E-3992/03

Giles Chichester og Geoffrey Van
Orden

Fornyet overvejelse af datoerne for nedlukning af
atomreaktorer på Kozloduy-atomkraftværket

E-3993/03
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Raffaele Costa Programmet for kultur og sprog E-3994/03

Raffaele Costa Projekter vedrørende informationssamfundet E-3995/03

Raffaele Costa Nye arbejdsmetoder og udvikling af elektronisk handel E-3996/03

Raffaele Costa Prince/euro-programmet E-3997/03

Konstantinos Hatzidakis Reklamekampagne i Grækenland finansieret af midler fra
fællesskabsstøtterammen

P-3998/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Følsomme funktioner (intern kontrolstandard 5) -
Gennemførelsesbestemmelser for obligatorisk mobilitet

P-3999/03

Herbert Bösch Reformer i Eurostat E-4000/03

Stavros Xarchakos Overflytning af studerende E-4001/03

Marco Cappato Krænkelse af privatlivets fred på verdenstopmødet om
informationssamfundet

P-4002/03

Hiltrud Breyer Donaus dybde på strækningen mellem Straubing og
Vilshofen

E-4003/03

Claude Moraes Handicappede børn i Rusland E-4004/03

Anna Terrón i Cusí Diskriminering af mindreårige EU-borgere i forbindelse
med medlemskab af sportsklubber i Spanien

E-4005/03

Glyn Ford Opholdsbeviser og vanskeligheder med at få udstedt
sådanne beviser

E-4006/03

Paulo Casaca Forebyggelse af risici i forbindelse med jordskælv E-4007/03

Fernando Fernández Martín Powerline Communications Systems P-4008/03

Antonio Di Pietro Reform af den fælles markedsordning for tobak P-4009/03

Reino Paasilinna Sikring af strømforsyningen E-4010/03

Erik Meijer Gennemførelse af PHARE-projekt BG 0102.06 i
Bulgarien: Misforhold mellem de fremlagte forslag og den
konkrete tildeling af midler

E-4011/03

Erik Meijer Gennemførelse af PHARE-projekt BG 0102.06 i
Bulgarien: Sen offentliggørelse af beslutninger og
omstridte fremgangsmåder i forbindelse med udbetaling

E-4012/03

Erik Meijer Gennemførelse af PHARE-projekt BG 0102.06 i
Bulgarien: Manglende oplysning om placering af ansvaret
for forvaltning, beslutningstagning og evaluering

E-4013/03

Erik Meijer Gennemførelse af PHARE-projekt BG 0102.06 i
Bulgarien: Forsinkelse i gennemførelsen og uklarhed med
hensyn til anvendelsen af de ikke anvendte midler

E-4014/03
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Christopher Huhne Giftgrunde E-4015/03

Salvador Garriga Polledo Fri bevægelighed for medicin i EU E-4016/03

Salvador Garriga Polledo EU-orientering henvendt til blinde E-4017/03

Salvador Garriga Polledo Ensartet anvendelse af Europaflaget på fly fra flyselskaber
i EU

E-4018/03

Margrietus van den Berg Burma-forum E-4019/03

Margrietus van den Berg Congo-bækkenet E-4020/03

Ilda Figueiredo Støtte til forskning i Portugal E-4021/03

Christos Folias Sammenlignende data inden for olivenoliesektoren P-4022/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 P-4023/03

Christopher Huhne Fritstående ovne E-4024/03

Claude Moraes FN-undersøgelse i Timor-Leste E-4025/03

Nicholas Clegg Direktivet om ædle metaller E-4026/03

Geoffrey Van Orden Fradrag i udbytteskat E-4027/03

Juan Naranjo Escobar Borgernes vurdering af euroen E-4028/03

Juan Naranjo Escobar Euro-dollar-vekselkursen E-4029/03

Juan Naranjo Escobar Underudnyttelse af betalingsbevillinger E-4030/03

Michl Ebner Sprogprogram for mindretalssprog E-4031/03

Geoffrey Van Orden Det Forenede Kongeriges bidrag til EU-budgettet E-4032/03

Maurizio Turco Censurering af ordet "præservativ" i pressemeddelelse fra
Europa-Kommissionen i anledning af Den Internationale
Aids-dag efter anmodning fra formand Prodis kabinet

E-4033/03

Kyösti Virrankoski Beskyttelse af mennesker og husdyr mod ulve og bjørne P-4034/03

Helena Torres Marques Anvendelse i Portugal af forordningen om salg af
motorkøretøjer

P-4035/03

Hiltrud Breyer Forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler - Noni-
produkter

E-4036/03

Hiltrud Breyer Sundhedsreform og naturmedicin i Tyskland E-4037/03

Herbert Bösch Oparbejdning af radioaktivt affald i Ukraine E-4038/03

Christos Folias Udøvelse af optometri i Grækenland E-4039/03

Glyn Ford og andre MEDEA-programmet og traktatens artikel 13 E-4040/03
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John Bowis og Ria Oomen-Ruijten Gennemførelse af direktiver om arbejdstageres sikkerhed
og beskyttelse af sundhedspersonale og deres patienter

E-4041/03

Kathalijne Buitenweg Mobning i skolen E-4042/03

Ilda Figueiredo Samlede tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter for
2004

E-4043/03

Theresa Villiers Lokale beboeres adgangskort til kulturarvs- og
turistområder

E-4044/03

Joan Colom i Naval Forurening af grundvandet i Catalonien E-4045/03

Raffaele Costa Software- og filtreringssystemer E-4046/03

Raffaele Costa Sikker brug af internettet E-4047/03

Glenys Kinnock Opførelse på budgettet af EUF P-4048/03

Francesco Speroni Produkter der indeholder genetisk modificerede
organismer

P-4049/03

Theresa Villiers Forslag til direktiv om forbrugerkredit P-4050/03

Hiltrud Breyer Eksport af atomkraftværk til Folkerepublikken Kina E-4051/03

Christos Folias Støtte til de forskellige kirker E-4052/03

Margrietus van den Berg Führervin i Italien E-4053/03

Elspeth Attwooll Nationale farvande inden for EU's eksklusive økonomiske
zone (EEZ)

E-4054/03

Elspeth Attwooll Vedvarende energi E-4055/03

Elspeth Attwooll Gennemførelse af miljølovgivningen E-4056/03

Elspeth Attwooll Transeuropæiske telenet E-4057/03

Elspeth Attwooll Lovgivningen om skydevåben i Tyrkiet E-4058/03

José Ribeiro e Castro Børnerige familier P-4059/03

Roberta Angelilli Unionsborgerskab P-4060/03

Alexandros Alavanos Støj fra fly i Eleftherios Venizelos-lufthavnen E-4061/03

Alexandros Alavanos Arbejdstagernes sundhed og sikkerhed - klage 00/4404,
SG(2000) A/3828/2

E-4062/03

Alexandros Alavanos Arbejdstagere med éndagskontrakter E-4063/03

Glyn Ford Det Europæiske Observatorium for Racisme og
Fremmedhad (EUMC)

E-4064/03

Glyn Ford Det Europæiske Observatorium for Racisme og
Fremmedhad (EUMC)

E-4065/03
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Juan Naranjo Escobar Biometriske pas E-4066/03

Alexander de Roo Samfinansiering af Júcar-Vinalopó-vandledningen og
miljøet

E-4067/03

Mario Borghezio Ulovlig motorvejsafgift på motorvejen Torino-Milano E-4068/03

José Ribeiro e Castro Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed E-4069/03

José Ribeiro e Castro Konventer, charteret og forfatningen - omkostninger E-4070/03

José Ribeiro e Castro Vækst og stabilitetspagten - igen E-4071/03

John Cushnahan Anvendelse af associeringsaftalen mellem EF og Israel P-4072/03

Giovanni Fava Kraftvarmeværk P-4073/03

Marianne Thyssen Problemer i forbindelse med omsættelse af direktiv
2002/2/EF i national lovgivning

P-4074/03

Alexandros Alavanos Kontrakter for læger ansat i det græske offentlige
elektricitetsselskab DEI

E-4075/03

Alexandros Alavanos Udbredt udtørring af pinjetræer i Grækenland E-4076/03

Chris Davies Ikke-statslige organisationer E-4077/03

Chris Davies Galileo E-4078/03

Chris Davies Fuglefangst på Cypern E-4079/03

Chris Davies Pas for kæledyr E-4080/03

Chris Davies Tuberkulose E-4081/03

Bob van den Bos og Johanna
Boogerd-Quaak

Burma E-4082/03

Bob van den Bos og Johanna
Boogerd-Quaak

Burma E-4083/03

Miet Smet Suspendering af samarbejdsaftaler og udsættelse af
undertegnelsen af samarbejdsaftaler

E-4084/03

Marianne Thyssen Praktiske anvendelsesproblemer i forbindelse med
direktiv 1999/44/EF

E-4085/03

Olle Schmidt Virksomhedsspecifik støtte til Eftec i forbindelse med
flytning fra Hässleholm i Sverige til Wales i
Storbritannien

E-4086/03

Chris Davies Udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig E-4087/03

Dana Scallon Definition af reproduktiv sundhedspleje P-4088/03

* * *
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SPØRGETID

(B5-0002/04) den 13 og 14. januar 2004

24 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Patricia McKENNA Dyrevelfærd  og transport af mynder H-0800/03

Nuala AHERN Sellafield er en trussel mod folkesundheden i Storbritannien
og Irland

H-0803/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Overtrædelse af EU-traktatens artikel 6, stk. 1? H-0806/03

Paulo CASACA Finansiering af Natura 2000-nettet H-0809/03

Glenys KINNOCK Zimbabwe H-0816/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Syriens associeringsaftale med EU H-0824/03

Bill NEWTON DUNN Albansk narkokriminalitet H-0827/03

Richard HOWITT Flerårigt strategisk program for EU's eksterne forbindelser H-0834/03

Proinsias DE ROSSA Direktivet om vikaransatte H-0838/03

Alexandros ALAVANOS Urimelige vilkår for familiesammenføring H-0840/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Marialiese FLEMMING Vold mod ældre H-0822/03

Reino PAASILINNA Kontrol med, at spammail stoppes H-0823/03

Avril DOYLE Fluor i drikkevand H-0832/03
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. VITORINO

Claude MORAES Rådets mål fra Tampere H-0829/03

Alexandros ALAVANOS Aftale om udlevering mellem EU og USA H-0837/03

Hr. BYRNE

Patricia McKENNA Dyrevelfærd og transport af mynder fra Irland til Spanien H-0801/03

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Foranstaltninger mod Nederlandene for overtrædelse af EU's
plantedirektiv

H-0808/03

John BOWIS Overvågning af kræft, tuberkulose og HIV/AIDS H-0813/03

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Import af citrusfrugter fra den sydlige del af Sydamerika H-0819/03

Hr. PATTEN

Dorette CORBEY Forældede pesticider H-0796/03

Jan WIERSMA Forældede pesticider H-0797/03

Robert GOODWILL Forældede pesticider H-0798/03

Glenys KINNOCK Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik H-0817/03

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Syriens associeringsaftale med EU H-0825/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JANUAR 2004

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 11 10 0 10 1 0 0 ROCHE

Kommissionen 36 14 21 7 1 0 0 DIAMANTOPOULOU
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO
BYRNE
PATTEN

I alt 47 24 21 17 2 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

21/2003 337.298 María Sornosa Martínez Elektormagnetiske felter 20.10.2003 20.01.2004 47

22/2003 337.449 Jean-Claude Martinez, Carl Lang,
Bruno Gollnisch og Marie-France
Stirbois

Reformen af den fælles landbrugspolitik 20.10.2003 20.01.2004 7

23/2003 337.801 Mark Watts, Catherine Stihler og
Philip Whitehead

Regulering af sælbestanden 20.10.2003 20.01.2004 111

24/2003 337.852 Cristiana Muscardini Ophævelse af dødsdommen over en ung iransk
kvinde, som er kendt skyldig i at have dræbt en
politimand, der ville voldtage hende

20.10.2003 20.01.2004 66

25/2003 338.104 Marie Anne Isler Béuin, Inger
Schörling, Paul Lannoye, Gérard
Onesta og Yves Piétrasanta

Genetablering af rettigheder og retfærdighed i
forbindelse med Bhopal-katastrofen i Indien

29.10.2003 29.01.2004 34

                                                     
1 Situationen pr. 15.01.2004
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26/2003

27/2003

28/2003

338.568

338.701

339.054

Caroline Lucas, Ulla Sandbæk og
Pernille Frahm

Marco Cappato og Daniel Cohn-
Bendit

Sebastiano Musumeci, Christiana
Muscardini, Mauro Nobilia og Adriana
Poli Bortone

Hvordan beboere og andre i landbrugsområder
udsættes for pesticider

Verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS)
i Tunesien

Tragedier, der udspiller sig, når tredjelandsborgere
forliser i Middelhavet

17.11.2003

17.11.2003

19.11.2003

17.02.2004

17.02.2004

19.02.2004

36

71

23

29/2003 339.286 Chris Davies, Johanna Boogerd-
Quaak, Marco Cappato, Anna
Karamanou og Michiel van Hulten

Aidsepidemien og Vatikanets rådgivning om
kondomer

26.11.2003 26.02.2004 60

30/2003 339.287 Jonathan Evans, Jacqueline Foster,
Martin Callanan, Ian Twinn og
Tinothy Kirkhope

Højtideligholdelsen af 60-årsdagen for invasionen i
Normandiet

26.11.2003 26.02.2004 48

31/2003 339.463 José Ribeiro e Castro Afholdelse af folkeafstemninger om den ny traktat i
alle medlemsstater, herunder i de ti tiltrædelseslande

03.12.2003 03.03.2004 21
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER

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

1/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna og
Ilda Figueiredo

Døvblindes rettigheder 12.01.2004 12.04.2004 87

2/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin Den usikre miljøsituation i EU og verden 12.01.2004 12.04.2004 10

3/2004 341.129 Philip Claeys og Koenraad Dillen Den manglende reaktion fra den sydafrikanske
regering på overfald og drab på hvide landmænd

12.01.2004 12.04.2004 12
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Ny organisationsstruktur for udvalg inden
for finansielle tjenesteydelser

AFCO (M) 19.01.04 C5-0520/03

DE KEYSER
(PSE)

Medelelse om en samlet politisk ramme
for de næste finansielle overslag efter
2006+

AFET (M) 21.01.04

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Budget 2005: Sektion III -
Kommissionens årlige strategirapport

AFET (M) 21.01.04

VALLVÉ
(ELDR)

Albanien: Makrofinansiel bistand
(Oph.afg. 1999/282/EF)

AFET (M) 21.01.04 C5-0048/04

GRUPPE
PPE-DE

Decharge 2002 for agenturerne AFET (M) 21.01.04 C5-0632/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Medelelse om en samlet politisk ramme
for de næste finansielle overslag efter
2006+

AGRI (M) 22.01.04

HERRANZ
GARCIA
(PPE-DE)

Budget 2005: Sektion III -
Kommissionens årlige strategirapport

AGRI (M) 22.01.04

DAUL
(PPE-DE)

Støtte til udvikling af landdistrikterne fra
EUGFL

AGRI (K) 22.01.04 C5-0032/04

DAUL
(PPE-DE)

Landbrug: Beskrivelse, indsamling og
udnyttelse af genressourcer i landbruget,
arbejdsprogram for 2004-2006

AGRI (K) 22.01.04 C5-0025/04

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale med Republikken Guinea BUDG (M) 21.01.04 C5-0024/04

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Supplerende forskningsprogram for Det
Fælles Forskningscenter

BUDG (M) 21.01.04
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KUCKELKORN
(PSE)

Europæisk agentur for forvaltning af det
operative samarbejde ved de ydre
grænser+

BUDG (M) 21.01.04 C5-0613/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Albanien: Makrofinansiel bistand
(Oph.afg. 1999/282/EF)

BUDG (M) 21.01.04 C5-0048/04

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Medelelse om en samlet politisk ramme
for de næste finansielle overslag efter
2006+

BUDG (K) 21.01.04

IIVARI
(PSE)

Medelelse om en samlet politisk ramme
for de næste finansielle overslag efter
2006+

CULT (M) 27.01.04

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Det Europæiske Observationsorgan for
Det Audiovisuelle Område

CULT (K) 27.01.04 C5-0622/03

ZISSENER
(PPE-DE)

Undervisning og uddannelse:
gennemsigtighed i kvalifikationer, samlet
ramme

CULT (K) 27.01.04 C5-0648/03

KARAS
(PPE-DE)

Beskatning: Fælles ordning for renter og
royalties, der betales mellem associerede
selskaber i forskellige stater

ECON (K) 20.01.04 C5-0054/04

LULLING
(PPE-DE)

Ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter
institutionelle sektorer

ECON (K) 20.01.04 C5-0645/03

LULLING
(PPE-DE)

Offentlig gæld: Udarbejdelse og
indberetning af kvartårlige data

ECON (K) 20.01.04 C5-0649/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Administrativt samarbejde på
punktafgiftsområdet

ECON (K) 20.01.04 C5-0660/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Gensidig bistand inden for området
direkte skatter, visse punktafgifter og
afgifter på forsikringspræmier

ECON (K) 20.01.04 C5-0661/03

MENRAD
(PPE-DE)

Forslag til EP's og Rådets direktiv om
grænseoverskridende fusioner af
kapitalselskaber

EMPL (M) 14.01.04 C5-0561/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WEILER
(PSE)

Undervisning og uddannelse:
gennemsigtighed i kvalifikationer, samlet
ramme

EMPL (M) 14.01.04 C5-0648/03

SBARBATI
(ELDR)

Det Europæiske Center for Udvikling af
Erhvervsuddannelse

EMPL (K) 22.01.04

KORHOLA
(PPE-DE)

Energieffektivitet i slutanvendelserne ENVI (M) 20.01.04 C5-0642/03

MALLIORI
(PSE)

Det Europæiske Overvågningscenter for
Narkotika og Narkotika

ENVI (M) 20.01.04

MAATEN
(ELDR)

WHO-rammekonvention om bekæmpelse
af tobaksrygning: Indgåelse af
rammekonventionen

ENVI (K) 20.01.04 C5-0028/04

KARAMANOU
(PSE)

Integrering af ligestillingsaspektet (til
Kommissionen)

FEMM (K) 20.01.04

KARAMANOU
(PSE)

Integrering af ligestillingsaspektet (til
Rådet)+

FEMM (K) 20.01.04

HELMER
(PPE-DE)

Ligestilling mellem mænd og kvinder:
Adgang til goder og tjenester og levering
af goder og tjenester+

ITRE (M) 21.01.04 C5-0654/03

LANGE
(PSE)

Kørekort (Oph. dir. 91/438/EØF) ITRE (M) 21.01.04 C5-0610/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

EØS-aftalen og dertil knyttede aftaler:
Tiltrædelseslandenes deltagelse

ITRE (K) 21.01.04 C5-0626/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

EF-programmerne for
førtilstrædelsesstøtte: Deltagelse i udbud
og kontrakter

ITRE (K) 21.01.04 C5-0049/04

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Betingelser for adgang til
gastransmissionsnettene

ITRE (K) 21.01.04 C5-0644/03

GRUPPE
PPE-DE

Flerårigt program for små og mellemstore
virksomheder

ITRE (K) 21.01.04 C5-0628/03

FERRI
(PPE-DE)

Kørekort (Oph. dir. 91/438/EØF) JURI (M) 22.01.04 C5-0610/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

HARBOUR
(PPE-DE)

Materialer og genstande bestemt til at
komme i berøring med fødevarer

JURI (M) 22.01.04 C5-0549/03

KAUPPI
(PPE-DE)

Tilsætning af vitaminer og mineraler
samt visse andre stoffer til fødevarer

JURI (M) 22.01.04 C5-0538/03

KOUKIADIS
(PSE)

Gensidig bistand inden for området
direkte skatter, visse punktafgifter og
afgifter på forsikringspræmier

JURI (M) 22.01.04 C5-0661/03

WUERMELING
(PPE-DE)

Tilpasning af referencebeløbene af
hensyn til udvidelsen

JURI (M) 22.01.04 C5-0651/03

ZIMERAY
(PSE)

Narkotikabekæmpelse:
Toldmyndighedernes bekæmpelse af
smugling på åbent hav. Initiativ Spanien

JURI (M) 22.01.04 C5-0249/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

EU-traktaten, artikel 7: Respekt for og
fremme af de fælles værdier

JURI (M) 27.01.04

LECHNER
(PPE-DE)

WHO-rammekonvention om bekæmpelse
af tobaksrygning: Indgåelse af
rammekonventionen

JURI (M) 27.01.04 C5-0028/04

LEHNE
(PPE-DE)

Risikoen for krænkelse i EU, navnlig i
Italien, af ytrings- og
informationsfriheden (art. 11, stk. 2,
CGF)

JURI (M) 27.01.04

GARGANI
(PPE-DE)

Tvister om EF-patenter JURI (K) 22.01.04 C5-0050/04

GARGANI
(PPE-DE)

EF-patent: Oprettelse af EF-Patentretten
og appel til Retten i Første Instans

JURI (K) 22.01.04 C5-0051/04

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Ændring af artikel 16 og 17 i protokollen
vedrørende statutten for Domstolen

JURI (K) 22.01.04 C5-0579/03

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Ændring af Domstolens procesreglement:
Sprogordning

JURI (K) 22.01.04 C5-0585/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GIL-ROBLES
GIL-DELGADO
(PPE-DE)

Den nye kompetencefordeling i direkte
søgsmål og Unionens udvidelse

JURI (K) 22.01.04 C5-0625/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Rådets afgørelse om oprettelse af en Ret
for EU-personalesager

JURI (K) 22.01.04 C5-0581/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Affaldsdirektivet (Kodificeret udgave) JURI (K) 22.01.04 C5-0577/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Visse tredjelandes virksomhed på
søfartsområdet (Kodificeret udgave)

JURI (K) 22.01.04 C5-0578/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Foranstaltninger til forbedring af
produktionen og afsætningen af honning

JURI (K) 22.01.04 C5-0007/04

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Vandforurening: Farlige stoffer i
Fællesskabets vandmiljø (Dir.
76/464/EØF)

JURI (K) 22.01.04 C5-0003/04

CEYHUN
(PSE)

Decharge 2002 for agenturerne LIBE (M) 21.01.04 C5-0633/03

CEYHUN
(PSE)

Decharge 2002 for agenturerne LIBE (M) 21.01.04 C5-0634/03

CEYHUN
(PSE)

Decharge 2002 for agenturerne LIBE (M) 21.01.04 C5-0662/03

LUDFORD
(ELDR)

Sammenfattende overvågningsrapport om
fremskridt i forberedelsen af tiltrædelsen
af EU i kandidatlandene

LIBE (M) 21.01.04 C5-0532/03

CEYHUN
(PSE)

Det Europæiske Overvågningscenter for
Narkotika og Narkotika

LIBE (K) 21.01.04

KLAMT
(PPE-DE)

Sikkert, webbaseret informations- og
koordineringsnet for
indvandringsmyndigheder

LIBE (K) 21.01.04 C5-0612/03

ROURE
(PSE)

Initiativ fra Irland om ændring af
afgørelse 2000/820/RIA (Cepol - Det
Europæiske Politiakademi: juridisk
status)

LIBE (K) 21.01.04 C5-0001/04
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SOUSA PINTO
(PSE)

Visum - Folkerepublikken Kina LIBE (K) 21.01.04 C5-0029/04

LANGENHAGEN
(PPE-DE)

Budget 2005: Sektion III -
Kommissionens årlige strategirapport

PECH (M) 20.01.04

MIGUÉLEZ
RAMOS
(PSE)

Konvention om bevarelse og forvaltning
af stærkt vandrende fiskebestande i det
centrale og vestlige Stillehav

PECH (K) 20.01.04

McKENNA
(VERTS/ALE)

Fiskeriaftale med Republikken Guinea PECH (K) 20.01.04 C5-0024/04

SOUCHET
(NI)

Fiskeressourcer: Genopretning af
bestandene af sydlig kulmule og
jomfruhummer (Ændr. forord. (EF)
850/98)+

PECH (K) 20.01.04 C5-0042/04

STEVENSON
(PPE-DE)

Fiskeressorucer: Genopretning af
tungebestandene i Den Engelske Kanal
og Biscayabugten+

PECH (K) 20.01.04 C5-0047/04

GUY-QUINT
(PSE)

Budget 2005: Sektion III -
Kommissionens årlige strategirapport

RETT (M) 21.01.04

COSTA
(ELDR)

Internationale jernbanebefordringer: Tiltr.
af konventionen (COTIF), som ændret
ved Vilnius-protokollen, juni 1999

RETT (K) 21.01.04 C5-0041/04

COSTA
(ELDR)

Den internationale kode for sikker
skibsdrift i Fællesskabet

RETT (K) 21.01.04 C5-0627/03

GROSCH
(PPE-DE)

Kørekort (Oph. dir. 91/438/EØF) RETT (K) 21.01.04 C5-0610/03

HATZIDAKIS
(PPE-DE)

Tredje samhørighedsrapport:
strukturfondene efter 2005

RETT (K) 21.01.04

MARKOV
(GUE/NGL)

Sociale bestemmelser inden for
vejtransportvirksomhed

RETT (K) 21.01.04 C5-0601/03

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

20. Årsberetning om kontrollen med gennemførelsen af EU-Retten
(2002)

TOUT
JURI

COM (03) 669
endel.

Hvidbog: Rummet: En ny europæisk grænse for en større Union - En
handlingsplan for gennemførelsen af den europæiske rumpolitik

ITRE COM (03) 673
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Beretning om Fiscalis-programmets gennemførelse (1998-2002)

ECON COM (03) 678
endel.

32. Finansberetning om Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
for Landbruget EUGFL, Garantisektionen - regnskabsåret 2002 -

AGRI
CONT

COM (03) 680
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
koordinering på narkotikaområdet i EU

ENVI
LIBE

COM (03) 681
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: "Uddannelse 2010" - Lissabon
strategiens succes afhænger af gennemførelsen af hastende reformer

CULT COM (03) 685
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Et europæisk vækstinitiativ -
investering i net og viden med henblik på vækst og beskæftigelse -
Endelig rapport til det europæiske råd

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (03) 690
endel.

Rapport til Rådet fra Kommissionen om, hvorvidt Bosnien-
Hercegovina er rede til at forhandle om en stabiliserings- og
associeringsaftale med Den Europæiske Union

AFET
ITRE

COM (03) 692
endel.

Rapport fra Kommisionen: Årsrapport for Samhørighedsfonden for
2002

FEMM
RETT

COM (03) 697
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Første rapport om
anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af
8. juni 2000 om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre
marked ("direktivet om elektronisk handel")

CULT
ENVI
JURI

COM (03) 702
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Vigtige spørgsmål vedrørende Europas konkurrenceevne - mod en
integreret tilgang

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (03) 704
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Små
og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

ITRE
ECON

COM (03) 713
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Grundlæggende retningslinjer for bæredygtig europæisk turisme

RETT COM (03) 716
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
LeaderSHIP 2015 - Fremtiden for den europæiske skibsbygnings- og
skibsreparationsindustri - Konkurrenceevne gennem ekspertise

ITRE
ECON

COM (03) 717
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Rapport om gennemførelsen af "Kultur 2000"-programmet i 2000 og
2001

CULT COM (03) 722
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Midtvejsrapport om gennemførelsen og resultaterne af Media Plus og
Media-uddannelse (2001-2005) samt resultaterne af den forberedende
foranstaltning "Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet"

CULT COM (03) 725
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Et indre marked uden
selskabsskattemæssige hindringer - hidtidige resultater, igangværende
initiativer og tilbageværende udfordringer

JURI
ECON

COM (03) 726
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Forbedring af kvaliteten i arbejdet: En gennemgang af den seneste
udvikling

FEMM
EMPL

COM (03) 728
endel.

Meddelelse fra Kommissionen Økonomien i EU: Oversigt 2003 -
Sammenfatning og de vigtigste konklusioner

CULT
EMPL
ITRE

ECON

COM (03) 729
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 142/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den endelige rapport fra Perus sandheds- og forsoningskommission

Bruxelles, den 23. december 2003

Den Europæiske Union finder, at initiativet med en sandheds- og forsoningskommission fremmer
menneskerettighederne og bidrager markant til den demokratiske proces, ligesom det udgør en værdifuld
opfordring til national samhørighed.

EU hilser med tilfredshed den peruanske regerings meddelelse om kommissionens endelige rapport, som
placerede hovedansvaret for volden i perioden 1980-2000 på bevægelsen Den Lysende Sti.

På baggrund af det peruanske folks lidelser som følge af den politisk motiverede vold påskønner EU
præsident Toledos holdning til fordel for retfærdighed og for erstatning til ofrenes familier samt hans
undskyldning på den peruanske stats vegne.

EU hilser også med tilfredshed lanceringen af en plan for fred og udvikling i de værst ramte områder med
EU som bidragyder.

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 de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 143/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den seneste udvikling i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 9. december 2003

Den Europæiske Union glæder sig over, at der torsdag den 4. december i Yamoussoukro blev afholdt et
møde mellem de nationale væbnede styrker og De Nye Kræfters væbnede styrker under forsæde af
statschefen, der ligeledes er den øverste hærchef, med henblik på at genoptage den absolut nødvendige og
hastende sammenlægning og afvæbning af de eksisterende militære styrker.

Den Europæiske Union bifalder præsident Gbaghos erklæringer, hvori han klart giver udtryk for, at han er
fast besluttet på fuldt ud at gennemføre Marcoussis-aftalen.

Den Europæiske Union forventer nu, at de løfter, der blev afgivet på dette møde, vil blive nøje overholdt.

Den Europæiske Union værdsætter i høj grad og tilskynder til denne positive udvikling, der giver håb om, at
Marcoussis-aftalerne snart vil blive gennemført fuldt ud. EU gentager sin indtrængende opfordring til
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ministrene fra De Nye Kræfter om snarest muligt atter at deltage i fredsprocessen og regeringens aktiviteter.
På baggrund af de beslutninger, der netop er truffet i Yamoussoukro, vil det ikke længere være forståeligt,
hvis disse ministre fortsat er fraværende.

Den Europæiske Union bekræfter i øvrigt, at Unionen er villig til at støtte genforeningen og genopbygningen
af Côte d'Ivoire med alle midler.

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 de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 144/03
Erklæring på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af åbningen af Loya Jirga den 13. december 2003 i Kabul

Bruxelles, den 13. december 2003

På Den Europæiske Unions vegne udtrykker formandskabet sit oprigtige ønske om, at den forfat-
ningsgivende Loya Jirga i Afghanistan må få et positivt resultat. EU håber, at den nye forfatning bliver
pluralistisk og baseret på de universelle menneskerettigheder, herunder lige rettigheder for mænd og kvinder.

Godkendelsen af forfatningen - der er et afgørende skridt i den fredsproces, der blev indledt ved Bonn-
aftalen - vil desuden danne grundlag for en fremtid med fred og velfærd for det afghanske folk. EU
bekræfter, at det fuldt ud går ind for denne målsætning.

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.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER40

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

Nr. 145/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende tilfangetagelsen af Saddam Hussein

Bruxelles, den 15. december 2003

EU ser med tilfredshed på tilfangetagelsen af Saddam Hussein som endnu et afgørende skridt i retning af
fred, stabilitet og demokrati i Irak og i regionen. Han bør nu dømmes ved en retfærdig rettergang i henhold
til retsstatsprincippet, så retfærdigheden kan ske fyldest.

Unionen understreger nødvendigheden af, at man efter denne afgørende udvikling i den politiske proces i
Irak med den bredest mulige deltagelse af befolkningen arbejder hen imod en fremskyndet overdragelse af
suveræniteten til en irakisk overgangsregering og skaber grundlag for økonomisk og social genopbygning og
udvikling i landet.

* * *

Nr. 146/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning i Venezuela

Bruxelles, den 22. december 2003

Den Europæiske Union udtrykker sin tilfredshed med, at den underskriftsindsamling for en folkeafstemning
om afsættelse af præsidenten, som Venezuelas forfatning giver mulighed for, er forløbet i en atmosfære af
tolerance og i ro og orden. Det venezuelanske folk har bekræftet, at det er rede til at gennemføre den
politiske aftale, som regeringen og Coordinadora Democrática undertegnede den 29. maj 2003, med henblik
på at fremme en fredelig, demokratisk og forfatningsmæssig løsning af den politiske krise.

Den Europæiske Union har tillid til, at de næste skridt i denne proces vil være i overensstemmelse med
retsstatsprincippet og de demokratiske principper. EU opfordrer alle parter til fuldt ud at respektere den
upartiske måde, hvorpå Consejo Nacional Electoral (CNE) varetager sine opgaver, og til at efterkomme de
afgørelser, som dette træffer i overensstemmelse med forfatningen.

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at CNE har indledt et samarbejde med
Organisationen af Amerikanske Stater, hvilket bekræfter, at det internationale samfund er indstillet på at
bidrage til den demokratiske udvikling i Venezuela.

EU bekræfter på ny sit tilbud om at yde økonomisk og teknisk bistand til gennemførelsen af aftalen af 29.
maj.
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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. 147/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om den nationale forsoningsproces i Somalia

Bruxelles, den 15.december 2003

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at mæglingskomitéen under Den Mellemstatslige
Organisation for Udvikling har besluttet at indkalde til et konklave for somaliske ledere i Kenya for at
forberede konferencens tredje og sidste fase. EU opfordrer kraftigt alle de somaliske ledere, der deltager i
forsoningsprocessen, til at deltage i dette konklave i en konstruktiv ånd, så meningsforskellene kan blive
udglattet, og der kan nås frem til en aftale om en stabil regering og en varig løsning på konflikten i Somalia.

EU har ligeledes med tilfredshed bemærket, at de afrikanske ledere, der deltager i konklavet, har ytret stærkt
ønske om at opnå fred i Somalia. Dette gælder først og fremmest Kenyas præsident Mwai Kibaki, der er vært
for konferencen, Mozambiques præsident Joachim Chissano, der er formand for Den Afrikanske Union,
Ugandas præsident Yoweri Museveni, der er formand for Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling,
samt Alpha Oumar Konare, der er formand for Den Afrikanske Unions Kommission.

EU er overbevist om, at hvis den nationale forsoningskonference når frem til et resultat, der ikke afspejler en
bred og åben tilgang, vil der være fare for, at situationen i Somalia forværres, og at der opstår nye og endnu
mere voldelige konflikter i landet. EU opfordrer derfor meget kraftigt alle de somaliske ledere, der hidtil ikke
har været i stand til at vende tilbage til Kenya, til med det samme at begive sig til Kenya for at bidrage til en
politisk løsning til gavn for den somaliske befolkning.

EU udtrykker sin anerkendelse af de bestræbelser Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling og dens
medlemmer har udfoldet for at bibringe fredsforhandlingerne en ny dynamik, og bekræfter sin fulde og
ubrudte støtte til den nationale forsoningsproces under denne organisations auspicier, som der ikke findes
noget alternativ til, hvis der skal genoprettes en egentlig regering og fred og stabilitet i Somalia.

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 de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER42

Bulletin 09.02.2004 - DA - PE 338.109

Nr. 148/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om fredsaftalen

Bruxelles, den 23. december 2003

Den Europæiske Union har med særlig interesse noteret sig undertegnelsen den 14. december 2003 i
Ouagadougou af fredsaftalen mellem Republikken Tchads regering og repræsentanten for Oprørsbevægelsen
for Demokrati og Retfærdighed i Tchad (MDJT). Den håber, at denne aftale vil være et afgørende skridt hen
imod en bæredygtig udvikling på baggrund af fred og sikkerhed.

Den Europæiske Union håber også, at de MDJT-styrker, der fortsat yder modstand, snart vil tilslutte sig
aftalen og nedlægge deres våben.

Den Europæiske Union opfordrer aftalens parter til at overholde dens betingelser, så den politisk-militære
opposition i Tchad, der kun tror på en militær løsning, kan opfatte aftalen som et fredeligt og demokratisk
alternativ til stor gavn for civilbefolkningen.

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

* * *

Nr. 1/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om godkendelsen af en forfatning for Afghanistan

Bruxelles, den 6. januar 2004

EU-formandskabet udtrykker tilfredshed med Loya Jirgas godkendelse af en forfatning for Afghanistan.
Godkendelsen af forfatningen, der er et afgørende skridt i den fredsproces, der blev indledt ved Bonn-aftalen,
danner grundlag for en fremtid med fred og velfærd for det afghanske folk. EU bekræfter, at det fuldt ud
støtter denne proces.

* * *
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Nr. 2/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det vellykkede SAARC-topmøde

Bruxelles, den 6. januar 2004

EU's formandskab udtrykker tilfredshed med det vellykkede SAARC-topmøde og den betydelige udvikling i
forbindelserne mellem Indien og Pakistan, der har fundet sted i dag.

EU's formandskab ser med tilfredshed den vellykkede afslutning på det tolvte topmøde i Den Sydasiatiske
Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC), der fandt sted den 4.-6. januar 2004 i Islamabad.
Enigheden om et Sydasiatisk Frihandelsområde og en protokol om bekæmpelse af terrorisme understreger
betydningen af regionalt samarbejde og dialog og vil være til stor gavn for regionen.

I topmødet deltog præsident Pervez Musharraf fra Pakistan og premierminister Atal Behari Vajpayee fra
Indien, og Indien og Pakistan fik lejlighed til at bygge videre på den seneste positive udvikling i deres
bilaterale relationer. Dagens vigtige erklæring fra de to lande om, at de er blevet enige om at indlede en
sammensat dialogproces, vækker navnlig tilfredshed. EU's formandskab priser de to lederes engagement i en
fredelig bilæggelse af alle bilaterale spørgsmål og deler deres holdning om, at en konstruktiv dialog vil støtte
fremskridt hen imod deres fælles mål om fred, sikkerhed og økonomisk udvikling for deres befolkninger og
for kommende generationer.

* * *

Nr. 3/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om præsidentvalget i Georgien

Bruxelles, den 9. januar 2004

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de foreløbige konstateringer og konklusioner fra
OSCE/ODIHR's internationale valgobservationsmission ved præsidentvalget i Georgien den 4. januar. Det
fremgår af konstateringerne, at der ved dette valg blev gjort betydelige fremskridt i forhold til tidligere valg.
Afholdelse af valg har bragt Georgien nærmere til opfyldelsen af de internationale normer for demokratiske
valg.

Den georgiske befolknings høje valgdeltagelse samt det tydelige og brede mandat til Mikhail Saakashvili
udgør et meget positivt signal for Georgiens fremtid.

Præsidentvalget har åbnet nye muligheder for Georgien. EU ser nu frem til at hjælpe Georgien og andre
lande i Sydkaukasus med at komme tættere til den europæiske familie. I den forbindelse erklærer EU på ny,
at det er rede til at vejlede Georgien vedrørende EU's instrumenter og politikker. EU ser frem til, at Georgien
kan drage nytte af tætte forbindelser og samarbejde med alle naboer.
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EU ser med tilfredshed på Mikhail Saakashvilis første offentlige kommentarer efter sejren vedrørende
behovet for at bekæmpe korruption og opretholde retsstaten. Fremskridt med hensyn til dette reformprogram
vil fremme øget international støtte til og engagement i Georgiens udvikling. EU opfordrer alle partier i
Georgien til at arbejde sammen med præsidenten om de meget tiltrængte reformer og indgå en aftale med
IMF for at give mulighed for fuld og effektiv international finansiel støtte.

EU har ligeledes noteret sig de resterende betænkeligheder samt de sammenfattede anbefalinger vedrørende
det kommende parlamentsvalg i Georgien, indeholdt som en del af en erklæring fra den internationale
valgobservationsmission, vedrørende spørgsmål såsom lige vilkår og lige adgang til medier for alle partier
samt forbedring af registreringen af vælgere. Bistand til, at der åbnes mulighed for at forberede frie og
retfærdige valg i Georgien, har stadig en fremtrædende plads på EU's dagsorden. Vi forventer, at de
georgiske myndigheder opstiller en realistisk tidsplan, således at de fremskridt, der er gjort under dette
præsidentvalg, kan bevares, og de specifikke anbefalinger kan behandles.

EU's højtstående repræsentant Javier Solana har anmodet EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus,
ambassadør Heikki Talvitie, om snart at besøge Tbilisi for at vurdere, hvordan EU bedst kan bistå de nye
ledere.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* *

Nr. 4/04
Erklæring fra det italienske formandskab på Den Europæiske Unions vegne

om dødsstraf i Myanmar (offentliggjort den 31. december 2003 i Rom)

Bruxelles, den 8. januar 2004

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de ni dødsdomme, myndighederne i Myanmar afsagde den 28.
november 2003.

Formandskabet foretog den 12. december 2003 på Den Europæiske Unions vegne en officiel henvendelse til
Myanmars udenrigsministerium, hvor det gav udtryk for sin alvorlige bekymring.

Den Europæiske Union mener, at dødsstraf er i strid med retten til livet og den menneskelige værdighed, og
er derfor fast besluttet på at arbejde for, at den afskaffes overalt.
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EU opfordrer indtrængende alle stater, der endnu ikke har afskaffet dødsstraf, til at sikre, at internationale
garantier respekteres fuldt ud, navnlig de minimale proceduregarantier for en retfærdig rettergang, der er
fastsat i artikel 14 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og de garantier for
beskyttelse af rettighederne for personer, der er idømt dødsstraf, der er fastsat i bilaget til ECOSOC
resolution 1984/50.

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 Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 5/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Darfur

Bruxelles, den 7. januar 2004

Den Europæiske Union overvåger fortsat aktivt udviklingen af situationen i den sudanesiske region Darfur
og udtrykker dyb bekymring over den kraftigt forværrede humanitære situation på stedet.

Den Europæiske Union opfordrer Sudans regering og SLA til fuldt ud at overholde den våbenhvileaftale, der
blev undertegnet den 3. september, og som forpligter begge parter til at konsolidere freden og stabiliteten, og
opfordrer dem til at vende tilbage til forhandlingsbordet for i fællesskab hurtigt og ihærdigt at nå til enighed.
EU anmoder indtrængende parterne om at gøre deres yderste for at sikre fuld respekt for
menneskerettighederne og beskyttelse af civilbefolkningen. EU anmoder parterne om at sikre fuld og
uhindret adgang for relevante FN-organisationer og -organer samt andre humanitære organisationer.

Den Europæiske Union er parat til at bistå parterne på de områder, de måtte ønske.

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 medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring

* * *
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Nr. 6/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om drabet på ærkebiskop Michael Courtney i Burundi

Bruxelles, den 8. januar 2004

EU fordømmer på det kraftigste drabet på den pavelige nuntius i Burundi, ærkebiskop Michael Courtney, der
brutalt blev myrdet under et bagholdsangreb på en vej i Minago, og udtrykker sin dybe medfølelse med hans
familie og Pavestolen.

EU udtrykker sin respekt for ærkebiskop Michael Courtney, hvis indsats for at afhjælpe den lokale
befolknings enorme lidelser og standse volden var meget værdsat af befolkningen i Burundi og af det
internationale samfund.

EU anmoder indtrængende regeringen i Burundi om at afdække omstændighederne omkring drabet og
forventer, at gerningsmændene bag denne forbrydelse vil blive bragt for en domstol. EU udtrykker håb om,
at dette rystende skuddrab ikke bringer gennemførelsen af fredsprocessen i fare.

EU opfordrer Styrkerne til National Befrielses (FNL) til at opgive at søge en militær løsning, som forværrer
de enorme lidelser, som befolkningen allerede er udsat for.

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 de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 7/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om

Aserbajdsjan: Politiske fanger

Bruxelles, den 8. januar 2004

Den Europæiske Union tilkendegiver sin tilfredshed med det officielle dekret om, at 160 fanger, hvoraf mere
end en tredjedel var politiske fanger, blev benådet, som Aserbajdsjans præsident udstedte den 29. december.
EU anerkender, at dette er et positivt skridt i den rigtige retning for Aserbajdsjan, for så vidt angår landets
forpligtelser over for Europarådet. EU er imidlertid stadig bekymret for de personer, der blev arresteret efter
urolighederne den 16. oktober, og opfordrer indtrængende de azeriske myndigheder til at sikre, at disse
snarest får en retfærdig og åben rettergang eller løslades.

EU tilskynder Aserbajdsjans regering til fortsat at vise, at den er besluttet på at opfylde sine løfter over for
Europarådet og OSCE.
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De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, kandidatlandene Bulgarien og Rumænien samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 8/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

ved etårsdagen for indsættelsen af Lucio Guiterrez som Ecuadors præsident

Bruxelles, den 14. januar 2004

I anledning af etårsdagen for indsættelsen af præsident Lucio Guiterrez udtrykker EU på ny sin støtte til hans
demokratisk valgte regering, til Ecuadors demokratiske institutioner og til Ecuadors befolkning, der frit gav
udtryk for sit ønske om demokratiske ændringer og politisk reform i forbindelse med de valg, der blev
afholdt i november 2002.

EU fremhæver betydningen af fuldt ud at respektere de grundlæggende værdier demokrati, frihed og
retfærdighed og understreger, at kun retsstatsprincipper og god regeringsførelse kan tilvejebringe et solidt
grundlag for politisk stabilitet, social samhørighed og økonomisk udvikling, hvilket igen vil skabe de mest
fordelagtige vilkår for yderlige samarbejde med Europa og direkte investering.

EU tilskynder til at videreføre de økonomiske politikker, som Ecuadors regering har gennemført i de seneste
tolv måneder. I den sammenhæng lægger EU særlig vægt på bekæmpelsen af fattigdom og korruption.

Inden for rammerne af sit venskab og samarbejde med Ecuador understreger EU betydningen af en bred
national dialog, som vil medvirke til at styrke statens demokratiske institutioner og gøre staten mere
nærværende - samt sikre en retfærdig levering af offentlige tjenesteydelser - i hele landet. En national dialog
ville også medvirke til at gøre det muligt at gennemføre funktionsdygtige og effektive reformer og opnå
politisk og økonomisk stabilitet, hvilket ville bidrage til stigende national velstand, social samhørighed og
øget levestandard for alle borgere.

EU er rede til fortsat at støtte gennemførelsen af disse mål, som også vil bidrage til at styrke demokratiet i
Ecuador.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 9/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den politiske situation i Haiti

Bruxelles, den 15. januar 2004

Den Europæiske Union er meget bekymret over den aktuelle udvikling i den samfundspolitiske situation i
Haiti, som medfører en stærk forringelse af den generelle sikkerhedssituation i landet. EU beklager, at den
haitiske regering ikke har kunnet forhindre de begivenheder, hvorunder der i de seneste uger er registreret
alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i forskellige byer. EU kan ikke se ligegyldigt på de
repressalier, der er brugt eller bebudet mod medlemmer af civilsamfundet, oppositionen, universiteterne og
pressen.

Den Europæiske Union fordømmer især de voldshandlinger, som væbnede bander har udøvet mod fredelige
demonstranter. Den opfordrer myndighederne til at garantere enhver haitianer den ret til at udtrykke sig frit
og demonstrere fredeligt, som er fastsat i landets forfatning. EU opfordrer på ny de haitiske myndigheder til
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at fremme genoprettelsen af et fredeligt klima.

Den Europæiske Union er overbevist om, at løsningen på den nuværende politiske krise skal findes ved
dialog, og den anmoder alle politiske aktører uden undtagelse om at afholde sig fra enhver form for vold.

I den herskende situation med en polarisering, som hindrer, at der findes en løsning på den politiske og
institutionelle krise, anmoder Den Europæiske Union indtrængende alle parter om straks at genoptage en
politisk dialog, enten direkte eller ved at acceptere, at de lokale kirker eller enhver anden nyttig og troværdig
instans, optræder som mægler.

På et tidspunkt, hvor Haiti ikke mere har nogen lovgivende forsamling, kan kun en sådan dialog bringe fred,
fremme genoprettelsen af rettigheder og friheder og bidrage til at genindføre det klima med sikkerhed, der er
nødvendigt, for at der kan tilrettelægges frie valg under overholdelse af bestemmelserne i resolution 806 og
822 samt i resolution 1959, som blev vedtaget af OAS's Generalforsamling den 10. juni 2003 i Santiago i
Chile.

Den Europæiske Union erindrer om, at iværksættelsen af nævnte resolutioner vil åbne vejen for en gradvis
genoptagelse af den støtte, der er delvis suspenderet i henhold til artikel 96 i Cotonou-aftalen.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 10/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Moroni-aftalen på Comorerne

Bruxelles, den 15. januar 2004

Den Europæiske Union bifalder indgåelsen den 20. december 2003 af Moroni-aftalen, der er et vigtigt skridt
i forsoningsprocessen på Comorerne. EU ser med tilfredshed på den kompromissøgende ånd, som de
comoriske parter har udvist ved indgåelsen af denne aftale.

EU udtrykker sin påskyndelse af den rolle, som Den Afrikanske Union har spillet, og det afgørende bidrag,
som Sydafrika har ydet i forbindelse med indgåelsen af aftalen.

EU har til hensigt at yde fuld støtte til en vellykket gennemførelse af Moroni-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 de EFTA-
lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 11/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne med opfordring til Libanon om at

omstøde beslutningen om at gennemføre tre henrettelser lørdag den 17. januar
og opretholde Libanons moratorium for dødsstraf

Bruxelles, den 16. januar 2004

Den Europæiske Union beklager dybt, at de libanesiske myndigheder har besluttet at gennemføre tre
henrettelser lørdag den 17. januar, selv om EU tidligere har givet udtryk for stærk bekymring i den
forbindelse. Libanon ophæver hermed det moratorium for dødsstraf, som det indførte i 1998.

Den Europæiske Union er stærk modstander af dødsstraf under alle omstændigheder og ønsker den afskaffet
overalt. EU mener, at afskaffelsen af dødsstraffen bidrager til at højne den menneskelige værdighed og den
gradvise udvikling af menneskerettighederne. Den Europæiske Union finder denne form for straf grusom og
umenneskelig. Dødsstraf indebærer ikke nogen fordele i form af afskrækkende virkning, og en eventuel
rettergangsfejl er uoprettelig. Dødsstraf er derfor afskaffet i alle EU-lande. Men begrundelsen for at afskaffe
denne form for straf gælder alle mennesker overalt i verden. Universel afskaffelse af dødsstraffen er således
et politisk standpunkt, som alle EU-medlemmerne er enige om, og som ligger dem stærkt på sinde.

Den Europæiske Union noterer sig, at Libanon hidtil har opretholdt et langvarigt moratorium for brug af
dødsstraf. EU har tidligere meddelt de libanesiske myndigheder, at det støtter opretholdelsen af dette
moratorium og er overbevist om, at de libanesiske myndigheder bør bygge videre på moratoriet og gå i
retning af afskaffelse af dødsstraf.
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EU opfordrer præsident Lahoud til at gøre brug af sine beføjelser til at ændre denne beslutning og således
opretholde det nuværende moratorium og opfordrer den libanesiske regering til at genoptage det langvarige
moratorium for brug af dødsstraf.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, 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. 12/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Kasakhstans

moratorium for dødsstraf (offentliggjort den 23. december 2003 i Rom)

Bruxelles, den 19. januar 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med det moratorium for dødsstraf, der blev indført i
Kasakhstan ved præsidentielt dekret den 18. december 2003. EU noterer med tilfredshed, at dette
moratorium har fået øjeblikkelig virkning og vil bestå, indtil der er truffet afgørelse om fuldstændig
afskaffelse af dødsstraf i Kasakhstan.

Efter EU's opfattelse bidrager afskaffelse af dødsstraf til at styrke menneskelig værdighed og til en gradvis
udvikling af menneskerettigheder. EU fastslår atter, at dets mål er at arbejde hen imod en universel
afskaffelse af dødsstraf, og finder, at indførelse af moratorier for henrettelser er et vigtigt skridt imod dette
mål.

EU finder, at præsident Nazarbajev's afgørelse er et grundlæggende fremskridt i retning af fremme af
menneskerettighederne i Kasakhstan og et vigtigt bidrag hen imod universel afskaffelse af dødsstraf. EU
opfordrer Kasakhstans regering til at fortsætte sit værdifulde samarbejde med OSCE om den demokratiske
udvikling af landet.

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 Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 13/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den ajourførte EU-liste over visumforbud og indefrysning af midler

Bruxelles, den 20. januar 2004

Den Europæiske Union er fortsat bekymret over situationen i Burma/Myanmar og meddeler, at den har
ajourført sin liste over visumforbud og indefrysning af midler. Omfattet af listen er medlemmer af Det
Nationale Råd for Fred og Udvikling, ministre, højtstående medlemmer af de militære styrker, medlemmer af
Union Solidarity and Development Association (USDA), statsejede virksomheder og personer, der nyder
godt af regeringens økonomiske politik, samt deres familier. Ajourføringen ligger i forlængelse af den
seneste omdannelse af regeringen i Burma/Myanmar.

Den Europæiske Union noterer sig Burma/Myanmars regerings meddelelse om, at den vil indkalde det
nationale konvent i 2004 og udarbejde en forfatning. Den Europæiske Union opfordrer Burma/Myanmars
regering til ved førstgivne lejlighed at indlede en egentlig og meningsfyldt politisk dialog med NLD og andre
politiske grupper vedrørende en proces, der kan føre til national forsoning. EU tilslutter sig fuldt ud FN's
generalsekretærs appel om, at hans særlige udsending, Tan Sri Ismail Razali, får lov til at vende tilbage til
Burma/Myanmar så snart som muligt.

Den Europæiske Union vil fortsat overvåge situationen i Burma/Myanmar og er parat til at reagere alt efter
udviklingen fremover.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande,
der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 14/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forslagene til en forfatningsmæssig ændring i Ukraine

Bruxelles, den 29. januar 2004

I forbindelse med optakten til næste præsidentvalg i Ukraine udtrykker Den Europæiske Union sin dybe
foruroligelse over de begivenheder, der fandt sted den 24. december 2003 i det ukrainske parlament
(Verkhovna Rada) under førstebehandlingen af en række større forfatningsmæssige ændringer.
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Den Europæiske Union anerkender Ukraines suveræne ret til at ændre sine institutionelle rammer efter de
procedurer, der er fastsat i forfatningen, men er samtidig bekymret for, at forslagene til en forfatningsmæssig
ændring under de nuværende politiske forhold vil have en negativ indflydelse på vælgernes tillid og tiltro til
det repræsentative demokrati i Ukraine, især i dette valgår. En forfatningsændring bør hente sin legitimitet i
en ægte støtte i offentligheden til det mål, der tilstræbes.

Den Europæiske Union, som ønsker at udbygge sine forbindelser med Ukraine, vil nøje følge udviklingen på
dette område under den forestående (femte) samling i Verkhovna Rada.

Som EU tydeligt understregede på topmødet mellem EU og Ukraine i Jalta den 7. oktober 2003, er det efter
EU's opfattelse af altafgørende betydning, at præsidentvalget bliver afviklet på en helt

igennem fri, retfærdig og gennemsigtig måde. I den forbindelse mener EU, at al debat om
forfatningsmæssige ændringer, der tager sigte på at ændre procedurerne for valg af præsidenten, bør foregå
uafhængigt af valget.

Den Europæiske Union opfordrer Ukraine til at reagere positivt på tilbuddet fra Den Europæiske
Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedig-Kommissionen) om yderligere samarbejde om
forfatningsmæssige reformer.

EU vil nøje overvåge de forhold, som valgkampen op til præsidentvalget kommer til at foregå under, og den
måde, som selve valget bliver afviklet på.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande,
der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *
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Nr. 15/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union, de tiltrædende lande,

kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, om indførelse af en embargo over for Sudan med hensyn til våben,

ammunition og militærudrustning

Bruxelles, den 28. januar 2004

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, kandidatlandene Bulgarien og Rumænien samt de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig den fælles holdning i dok. 2004/31/FUSP af 9. januar 2004 om indførelse af en embargo over
for Sudan med hensyn til våben, ammunition og militærudrustning.

De har givet tilsagn om, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med den fælles holdning.

Den Europæiske Union tager dette tilsagn til efterretning og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *

Nr. 16/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om oprettelsen af et nationalt råd for menneskerettigheder i Egypten

Bruxelles, den 28. januar 2004

EU har med tilfredshed noteret sig, at Shoura-rådet under Den Arabiske Republik Egyptens parlament har
udnævnt medlemmerne af det nationale råd for menneskerettigheder, og at FN's tidligere generalsekretær
Boutros Boutros Ghali er udpeget til formand for dette råd, hvilket er en afgørende etape i gennemførelsen af
loven om, at der skulle oprettes en sådan institution.

Den Europæiske Union benytter lejligheden til at gratulere Boutros Boutros Ghali med udpegelsen til dette
betydningsfulde nationale råd for menneskerettigheder og ønsker ham held og lykke med varetagelsen af det
nye hverv.

EU betragter oprettelsen af denne nye institution som et konkret eksempel på, at Egypten har vilje til at
fremme og beskytte menneskerettighederne, og EU er overbevist om, at medlemmernes uafhængighed og
høje kvalifikationer vil bidrage til troværdigheden af Egyptens menneskerettighedspolitik.
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Den Europæiske Union og Egypten har indledt en omfattende dialog i henhold til den associeringsaftale, der
snart skal ratificeres, om alle spørgsmål af betydning for begge parter. I dialogens ånd er Den Europæiske
Union rede til at samarbejde fuldt ud med Boutros Boutros Ghali og hans kolleger og til på den mest
hensigtsmæssige og effektive måde at bidrage til at fremme de væsentlige mål, som Den Arabiske Republik
Egyptens parlament har betroet dem.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 17/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om resultatet af samtalerne i Nederlandene mellem regeringen i Burundi og FNL

Bruxelles, den 27. januar 2004

EU ser med tilfredshed på resultatet af de samtaler mellem en delegation under ledelse af Burundis præsident
Domitien Ndayizeye og en delegation fra FNL under ledelse af Ibrahim Ntakirutimana, der fandt sted den
18.-21. januar 2004 i Nederlandene, og hvor den nederlandske regering havde rollen som mægler.

EU glæder sig over, at samtalerne fandt sted i en konstruktiv og hjertelig atmosfære, og at de mundede ud i
en erkendelse af, at der er behov for at bringe volden i Burundi til afslutning, og en vilje til fortsat dialog
med henblik på en endelig aftale og inddragelse af FNL i de statslige institutioner i Burundi.

EU hilser det også velkommen, at det er foreslået at oprette en international undersøgelseskommission, som
skal efterforske det tragiske mord på den pavelige nuntius i Burundi, ærkebiskop Michael Courtney, den 29.
december 2003.

EU opfordrer indtrængende begge parter til fortsat at søge at opnå en fredelig løsning på konflikten og
erklærer sig på ny villig til at bistå dem i deres bestræbelser. Det er vigtigt, at det foreslåede op-
følgningsmøde mellem præsident Ndayizeye og FNL finder sted snarest muligt.

EU opfordrer regeringen i Burundi og FNL til med omgående virkning at indstille alle fjendtligheder og
anmoder indtrængende regeringen i Burundi og FNL om snarest muligt at indgå en våbenhvileaftale som en
første tillidsskabende foranstaltning af hensyn til befolkningen i Burundi.

EU bekræfter desuden sin vilje til aktivt at støtte Burundi i landets genopbygningsindsats, der fortsat møder
alvorlige hindringer som følge af den fortsatte vold i mangel på en samlet fredsaftale.
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De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt de EFTA-
lande, der er medlemmer 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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