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BILAG I

REGLER FOR TILRETTELÆGGELSEN AF
DET EUROPÆISKE RÅDS ARBEJDE

For at Det Europæiske Råd i fuldt omfang kan være det organ, der tilfører Unionen fremdrift og
fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor i henhold til artikel 4 i traktaten om Den
Europæiske Union, er det blevet enigt om følgende regler for forberedelsen, afviklingen og
konklusionerne af sit arbejde:

Forberedelse

1. Det Europæiske Råd træder i princippet sammen fire gange årligt, dvs. to gange hvert halvår.
Under særlige omstændigheder kan Det Europæiske Råd holde ekstraordinært møde.

2. Det Europæiske Råds møder forberedes af Rådet (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser), der koordinerer hele det forberedende arbejde og udarbejder dagsordenen
herfor. Bidragene fra de øvrige rådssammensætninger til Det Europæiske Råds drøftelser
fremsendes til Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) senest to uger før Det
Europæiske Råds møde.

3. På et møde, der afholdes mindst fire uger forud for Det Europæiske Råds møde, udarbejder
Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), på forslag af formandskabet, et
udkast til kommenteret dagsorden, idet der skelnes mellem:

punkter, der kan godkendes uden debat

punkter, der skal drøftes med henblik på fastlæggelse af de overordnede politiske
retningslinjer

punkter, der skal drøftes med henblik på vedtagelse af en afgørelse på de under

punkt 9 omhandlede vilkår

punkter, der skal drøftes uden at skulle indgå i konklusionerne.

4. Formandskabet udarbejder til hvert af de under punkt 3, andet og tredje led, omhandlede
punkter en kort sammenfattende note med angivelse af, hvad der står på spil, hvilke
spørgsmål der skal drøftes, og hvilke valgmuligheder der foreligger.

5. Dagen før Det Europæiske Råds møde afholder Rådet (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) en sidste forberedende samling og vedtager den endelige dagsorden. Herefter
kan yderligere punkter kun tilføjes til dagsordenen med samtlige delegationers godkendelse.
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Med undtagelse af tvingende og uforudsete hændelser i forbindelse med f.eks.
verdenssituationen kan der ikke holdes rådssamlinger eller udvalgsmøder mellem den sidste
forberedende samling i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) og mødet i
Det Europæiske Råd.

Afvikling

6. Det Europæiske Råds arbejde afvikles i princippet i løbet af en dag, idet der aftenen før mødet
afholdes et møde, hvor kun stats- og regeringscheferne samt formanden for Kommissionen
deltager, på linje med eksisterende praksis. Det Europæiske Råds møde fortsætter den
følgende dag og slutter sidst på dagen; forud herfor mødes Det Europæiske Råd med
formanden for Europa-Parlamentet for at udveksle synspunkter. Der kan træffes særlige
foranstaltninger, hvis dagsordenen berettiger hertil.

7. I forbindelse med Det Europæiske Råds møder kan der kun undtagelsesvis afholdes møder
med repræsentanter for tredjelande eller andre organisationer. Sådanne møder bør ikke
forstyrre den normale afvikling af Det Europæiske Råds møder og skal godkendes samtidig
med det udkast til dagsorden, som Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser)
udarbejder.

8. Formandskabet sørger for, at drøftelserne afvikles hensigtsmæssigt, og kan i den henseende
træffe enhver foranstaltning, der kan fremme en optimal udnyttelse af den tid, der er til
rådighed. Han kan således bestemme, i hvilken rækkefølge punkterne skal drøftes, begrænse
taletiden eller fastlægge rækkefølgen af indlæg.

9. Når der i forbindelse med udvidelsen samt i undtagelsestilfælde sættes et punkt på Det
Europæiske Råds dagsorden med henblik på afgørelse, drøftes punktet af Det Europæiske
Råd. Rådet gøres herefter bekendt med en politisk konstatering af de foreliggende holdninger,
der kan udledes af disse drøftelser, således at det kan drage passende konsekvenser med
henblik på sagens videre forløb i overensstemmelse med traktatens bestemmelser på det
pågældende område.

10. Delegationerne holdes orienteret om resultaterne og de væsentligste aspekter af drøftelsen af
hvert enkelt punkt i form af resuméer, efterhånden som arbejdet skrider frem. Denne
orientering foregår på en sådan måde, at drøftelsernes fortrolige karakter bevares.

11. Hver delegation råder over to pladser i mødesalen. Delegationernes samlede størrelse er for
hver medlemsstat og for Kommissionens vedkommende begrænset til 20 personer. Dette antal
omfatter ikke det tekniske personale, der varetager specifikke opgaver i forbindelse med
sikkerheden og den logistiske støttefunktion.
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Konklusioner

12. Konklusionerne, der bør være så koncise som muligt, gør rede for de politiske retningslinjer
og de afgørelser, som Det Europæiske Råd er nået frem til, idet de ganske kort indsættes i
deres kontekst, og der redegøres for de procedurer, der skal følges med henblik på
opfølgningen.

13. På dagen for Det Europæiske Råds møde uddeles der i god tid inden mødet en skitse til
konklusioner. Heri skelnes der klart mellem de dele af teksten, der allerede er enighed om, og
som i princippet ikke skal drøftes, og de dele af teksten, som Det Europæiske Råd skal drøfte
med henblik på at nå til enighed om de endelige konklusioner under mødet.

* * *
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BILAG II

FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE
RÅDETS STRUKTUR OG ARBEJDSGANG

1. For at forbedre Rådets arbejdsgang med henblik på udvidelsen har Det Europæiske Råd
vedtaget følgende konklusioner, der i fornødent omfang vil blive udmøntet i form af
ændringer i Rådets forretningsorden, som skal foretages inden den 31. juli 2002.

A. Etablering af en ny rådssammensætning "almindelige anliggender og eksterne
forbindelser"

2. Den nuværende rådssammensætning "almindelige anliggender" benævnes fra nu af
"almindelige anliggender og eksterne forbindelser". For at tilrettelægge arbejdet bedst muligt
inden for de to centrale aktivitetsområder, der er omfattet af denne sammensætning, vil der
blive afholdt adskilte samlinger (med særskilte dagsordener og eventuelt på forskellige
datoer), der vedrører henholdsvis:

a) forberedelsen og opfølgningen af møderne i Det Europæiske Råd (herunder den
nødvendige koordination), institutionelle og administrative spørgsmål, horisontale sager
med betydning for flere af EU's politikker samt ethvert spørgsmål, som er fremsendt af
Det Europæiske Råd, under hensyntagen til reglerne for Den Økonomiske og Monetære
Union

b) gennemførelsen af alle EU's foranstaltninger over for tredjelande, dvs. den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik, den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik,
udenrigshandel samt udviklingssamarbejde og humanitær bistand.
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B. Liste over rådssammensætninger1

3. Listen over rådssammensætninger, der skal knyttes som bilag til Rådets forretningsorden, er
som følger:

1. Almindelige anliggender og eksterne forbindelser2

2. Økonomi og finans3

3. Retlige og indre anliggender4

4. Beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik, sundheds- og forbrugerpolitik
5. Konkurrence (det indre marked, industri og forskning)5

6. Transport, telekommunikation og energi
7. Landbrug og fiskeri
8. Miljø
9. Uddannelse, ungdom og kultur.6

Det bemærkes, at flere ministre kan deltage som fagministre i en og samme
rådssammensætning, idet dagsordenen og tilrettelæggelsen af arbejdet tilpasses i
overensstemmelse hermed.

For så vidt angår Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) kan de enkelte
regeringer selv vælge, hvilken minister eller statssekretær der skal repræsentere dem på de
forskellige samlinger i denne nye rådssammensætning.

C. Tilrettelæggelse af Rådets arbejde

4. I overensstemmelse med den rolle, som traktaten tillægger Det Europæiske Råd med hensyn
til at fastlægge de overordnede politiske retningslinjer for EU, vedtager det, på grundlag af et
fælles forslag fra de berørte formandskaber udarbejdet i samråd med Kommissionen og efter
henstilling fra Rådet (almindelige anliggender), et flerårigt strategisk program for de
kommende tre år. Det første strategiske program vedtages i december 2003.

5. På baggrund af dette flerårige strategiske program får Rådet (almindelige anliggender) hvert
år i december forelagt et årligt arbejdsprogram for Rådet. Dette program foreslås i
fællesskab af de to kommende formandskaber, og det tager bl.a. hensyn til de elementer, der
må tillægges relevans i lyset af den dialog om de årlige politiske prioriteter, som er blevet ført
på Kommissionens initiativ. Den endelige udgave af arbejdsprogrammet fastlægges på
baggrund af debatten i Rådet (almindelige anliggender).

Ud fra et ønske om at iværksætte denne bestemmelse så hurtigt som muligt fastlægges det
første årlige arbejdsprogram for Rådet i december 2002, uanset første afsnit.

                                                
1 De nye bestemmelser om rådssammensætninger vil blive fulgt af det danske formandskab under hensyn til, at den allerede

fastsatte mødeplan indebærer visse begrænsninger.
2 Herunder ESFP og udviklingssamarbejde.
3 Herunder budget.
4 Herunder civilbeskyttelse.
5 Herunder turisme.
6 Herunder audiovisuelle spørgsmål.
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6. Programmet ledsages af en liste med vejledende dagsordener for samlingerne i de forskellige
rådssammensætninger i løbet af første halvår. Listen over vejledende dagsordener for andet
halvår fremlægges af det berørte formandskab inden den 1. juli efter passende konsultationer
med bl.a. det efterfølgende formandskab.

D. Bestemmelser vedrørende formandskabet

Samarbejde mellem forskellige formandskaber

7. Når det er helt tydeligt, at en sag fortrinsvis vil blive behandlet i løbet af det efterfølgende
halvår, kan repræsentanten for den medlemsstat, der varetager formandskabet i det
pågældende halvår, i det indeværende halvår påtage sig formandskabet for
udvalgene/komitéerne, bortset fra Coreper, og arbejdsgrupperne, når disse behandler den
pågældende sag. Den praktiske gennemførelse af denne regel aftales mellem de to berørte
formandskaber.

Når det gælder behandlingen af budgettet for et givet regnskabsår, varetages formandskabet
for møderne i Rådets forberedende organer, bortset fra Coreper, således af en repræsentant for
den medlemsstat, der varetager formandskabet i sidste halvdel af det kalenderår, der går forud
for det givne regnskabsår. Det samme gælder, under forudsætning af det andet formandskabs
accept, formandskabet for de samlinger i Rådet på det tidspunkt, hvor de pågældende
spørgsmål drøftes.

8. For så vidt angår forberedelsen af samlinger i løbet af første halvdel af halvåret i
rådssammensætninger, som træder sammen én gang hvert halvår, varetages formandskabet for
de forskellige udvalg/komitéer, bortset fra Coreper, og de forskellige arbejdsgrupper i halvåret
forud herfor af en repræsentant for den medlemsstat, der skal varetage formandskabet for de
pågældende rådssamlinger.

Rådssekretariatets varetagelse af formandskabet for visse arbejdsgrupper

9. Ud over de tilfælde, hvor formandskabet allerede varetages af Generalsekretariatet for Rådet,
varetages formandskabet for følgende grupper for fremtiden af et medlem af
Generalsekretariatet for Rådet:

– Gruppen vedrørende Elektronisk Kommunikation
– Gruppen vedrørende Juridisk Databehandling
– Kodifikationsgruppen
– Informationsgruppen
– Gruppen vedrørende Nye Bygninger.
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E. Offentlighedens adgang til samlinger i Rådet, når Rådet træffer afgørelse sammen med
Europa-Parlamentet efter den fælles beslutningsprocedure

10. Debatten i Rådet om retsakter, der vedtages sammen med Europa-Parlamentet efter den fælles
beslutningsprocedure, gøres tilgængelige for offentligheden efter følgende plan:

– i den indledende fase af proceduren: Kommissionens fremlæggelse af de vigtigste
forslag til retsakter, som skal vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, og den
efterfølgende debat gøres tilgængelig for offentligheden; listen over de pågældende
retsakter fastsættes af Rådet i begyndelsen af hvert halvår

– i den afsluttende fase af proceduren: den endelige afstemning og stemmeforklaringerne
gøres tilgængelige for offentligheden.

11. Debatternes tilgængelighed for offentligheden sikres ved, at der stilles et tilhørerrum til
rådighed, hvortil Rådets debatter transmitteres direkte, idet også afstemningsresultatet
gengives visuelt. Offentligheden orienteres på forhånd på passende vis (f.eks. via Rådets
hjemmeside på internettet) om tid og sted for sådanne transmissioner.

F. Afvikling af debatterne

12. Formandskabet sørger for, at debatterne forløber hensigtsmæssigt. Det påhviler
formandskabet at træffe alle foranstaltninger, der kan fremme en optimal udnyttelse af den tid,
der er til rådighed på samlingerne, herunder foranstaltninger, der består i at:

– begrænse taletiden
– fastlægge rækkefølgen af indlæg
– anmode delegationerne om at fremlægge deres forslag til ændring af den foreliggende

tekst skriftligt inden en nærmere angivet dato, om nødvendigt ledsaget af en kortfattet
forklaring

– anmode de delegationer, som på et givet punkt måtte have sammenfaldende eller næsten
sammenfaldende opfattelse, om at vælge en talsmand, som på selve samlingen eller
forud herfor skriftligt kan fremlægge en fælles holdning.

* * *
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BILAG III

NATIONAL ERKLÆRING FRA IRLAND

1. Irland bekræfter på ny sin tilslutning til målene og principperne i De Forenede Nationers pagt,
som overdrager det primære ansvar for opretholdelsen af international fred og sikkerhed til De
Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

2. Irland erindrer om sin tilslutning til Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik
som omhandlet i traktaten om Den Europæiske Union, der blev vedtaget i Maastricht, ændret i
Amsterdam og hver gang godkendt af det irske folk ved en folkeafstemning.

3. Irland bekræfter, at landets deltagelse i Den Europæiske Unions udenrigs- og
sikkerhedspolitik ikke berører dets traditionelle politik med hensyn til militær neutralitet. Det
fremgår klart af traktaten om Den Europæiske Union, at Unionens sikkerheds- og
forsvarspolitik ikke berører den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og
forsvarspolitik.

4. I overensstemmelse med sin traditionelle militære neutralitetspolitik er Irland ikke bundet af
nogen gensidige forsvarsforpligtelser, og det deltager ikke i planer om oprettelse af en
europæisk hær. I øvrigt anerkendte Det Europæiske Råd i Nice, at udviklingen af EU's
kapacitet til at løse humanitære opgaver og krisestyringsopgaver ikke forudsætter etablering
af en europæisk hær.

5. Det fastsættes i traktaten om Den Europæiske Union, at alle afgørelser fra Unionens side om
overgang til et fælles forsvar skal træffes af medlemsstaterne ved enstemmig afgørelse og
vedtages i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser. Den
irske regering har givet det irske folk et bindende tilsagn, der højtideligt bekræftes med denne
erklæring, om, at der vil blive afholdt en folkeafstemning i Irland om vedtagelsen af en
eventuel afgørelse af denne art og om en eventuel fremtidig traktat, der vil indebære, at Irland
fraviger sin traditionelle militære neutralitetspolitik.

6. Irland påpeger på ny, at deltagelse af kontingenter fra de irske forsvarsstyrker i oversøiske
operationer, herunder operationer, der gennemføres som led i den europæiske sikkerheds- og
forsvarspolitik, kræver a) bemyndigelse til operationen fra De Forenede Nationers
Sikkerhedsråd eller Generalforsamling, b) samtykke fra den irske regering og c) godkendelse i
Dáil Éiraenn, i overensstemmelse med irsk lovgivning.

7. De forhold, der er omhandlet i denne erklæring, ændres ikke ved ikrafttrædelsen af Nice-
traktaten. Hvis Irland ratificerer Nice-traktaten, vil denne erklæring blive knyttet til Irlands
ratifikationsinstrument.

* * *
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BILAG IV

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD

1. Det Europæiske Råd tager den nationale erklæring fra Irland, der blev forelagt på mødet den
21.-22. juni 2002 i Sevilla, til efterretning. Det noterer sig, at Irland har til hensigt at knytte
sin nationale erklæring til akten vedrørende ratifikation af Nice-traktaten, hvis det irske folk
ved en folkeafstemning beslutter at godkende Nice-traktaten.

2. Det Europæiske Råd noterer sig, at det i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes, at en
eventuel afgørelse om indførelse af et fælles forsvar skal vedtages i overensstemmelse med
medlemsstaternes forfatningsmæssige bestemmelser.

3. Det Europæiske Råd erindrer om, at Unionens politik i henhold til traktaten om Den
Europæiske Union ikke berører den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og
forsvarspolitik. Irland har i den forbindelse henledt opmærksomheden på landets traditionelle
militære neutralitetspolitik.

4. Det Europæiske Råd erkender, at traktaten om Den Europæiske Union ikke pålægger nogen
form for bindende tilsagn om gensidigt forsvar, og at udviklingen af EU's kapacitet til løsning
af humanitære opgaver og krisestyringsopgaver ikke indebærer oprettelse af en europæisk
hær.

5. Det Europæiske Råd bekræfter, at de forhold, der er omhandlet i punkt 2, 3 og 4, forbliver
uændrede efter Nice-traktatens ikrafttræden.

6. Det Europæiske Råd anerkender, at Irland, ligesom alle EU's medlemsstater, efter Nice-
traktatens ikrafttræden vil bevare retten til, i overensstemmelse med landets forfatning og
love, suverænt at træffe sin egen afgørelse om, hvorvidt landet skal bidrage med militært
personel med henblik på deltagelse i operationer, der gennemføres inden for rammerne af den
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik. Irland har i sin nationale erklæring klart redegjort
for sin holdning i den forbindelse.

* * *
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BILAG V

UDKAST TIL ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD OM DET BIDRAG, SOM
FUSP, HERUNDER ESFP, YDER TIL BEKÆMPELSEN AF TERRORISME

1. Det Europæiske Råd bekræfter på ny, at terrorismen er en alvorlig udfordring for både Europa
og den øvrige verden og udgør en trussel for vores sikkerhed og vores stabilitet. Det
Europæiske Råd besluttede derfor på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at
EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme skulle styrkes via en samordnet og
tværgående strategi, der omfatter alle EU's politikker, bl.a. ved at udbygge den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og gøre den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
(ESFP) operationel.

2. Det Europæiske Råd har noteret sig de betydelige fremskridt, der er gjort med hensyn til
gennemførelse af handlingsplanen for bekæmpelse af terrorisme, og det understreger på ny, at
bekæmpelsen af terrorisme fortsat er et prioriteret mål for EU og et af de vigtigste aspekter af
udenrigspolitikken. Solidaritet og internationalt samarbejde er vigtige instrumenter i
bekæmpelsen af denne svøbe. EU vil fortsat samordne sin indsats med USA og andre partnere
mest muligt. EU vil bestræbe sig på at yde et større bidrag til disse internationale bestræbelser
såvel indadtil som i forbindelserne med tredjelande og internationale organisationer som FN,
NATO og OSCE.

3. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den europæiske sikkerheds- og forsvars-
politik, kan spille en vigtig rolle for at imødegå denne trussel mod vores sikkerhed og for at
fremme fred og stabilitet. Medlemsstaterne arbejder nu tættere sammen over for den
internationale situation, der er opstået efter terrorangrebene den 11. september.

4. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed de fremskridt, der er gjort siden den 11. sep-
tember med hensyn til at indarbejde bekæmpelsen af terrorisme i alle aspekter af EU's
udenrigspolitik. Bekæmpelsen af terrorisme kræver en global strategi, som tager sigte på at
styrke den internationale koalition og forebygge og stabilisere regionale konflikter. EU vil:

– styrke sine instrumenter for langsigtet konfliktforebyggelse;

– i sin politiske dialog med tredjelande fokusere såvel på bekæmpelse af terrorisme som
på ikke-spredning og våbenkontrol;

– yde assistance til tredjelande, så de i højere grad bliver i stand til at reagere effektivt på
den internationale terrortrussel;

–         indsætte en klausul om bekæmpelse af terrorisme i sine aftaler med tredjelande;

– tage sine forbindelser med tredjelande op til revision under hensyn til disse landes
holdning til terrorisme og om nødvendigt træffe de relevante foranstaltninger;
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– gennemføre specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme i
overensstemmelse med sikkerhedsrådsresolution 1373, der opstiller en liste over
foranstaltninger og strategier af forskellig art til bekæmpelse af terrorisme, herunder
finansielle foranstaltninger.

5. Det Europæiske Råd hilser ligeledes med tilfredshed de fremskridt, der er gjort med hensyn til
implementeringen af ESFP, og henviser til erklæringen om ESFP's operative kapacitet. Disse
fremskridt har sat EU i stand til for første gang at beslutte at iværksætte en
krisestyringsoperation: EU-politimissionen i Bosnien-Hercegovina (EUPM), der er et
eksempel på EU's vilje til at stabilisere regioner, der har været ramt af konflikt, og bidrage til
at indføre retsstatsforhold. Ved at fremme stabiliteten bidrager EU til at forhindre
terrororganisationer i at slå rod, bl.a. ved at styrke de lokale retshåndhævende myndigheders
kapacitet samt regler og standarder på området. Som påpeget af Det Europæiske Råd i Laeken
er det ved hjælp af de militære og civile kapaciteter, som EU har udviklet med henblik på
krisestyring, at FUSP vil få større gennemslagskraft og vil kunne bidrage mere effektivt til
bekæmpelsen af terrorisme til gavn for de ramte befolkninger.

6. ESFP vil blive yderligere styrket, efterhånden som medlemsstaterne øger deres militære og
civile krisestyringskapaciteter. I den forbindelse understreger Det Europæiske Råd på ny, hvor
vigtigt det er, at man inden for den aftalte tidsramme når de overordnede mål. Udbygningen af
ESFP må derfor i højere grad tage højde for de kapaciteter, der i overensstemmelse med
Petersberg-opgaverne og traktatens bestemmelser kan være nødvendige for bekæmpelsen af
terrorisme.

7. Med hensyn til bekæmpelse af terrorisme bør EU, herunder FUSP og ESFP, navnlig fokusere
på at:

–        øge indsatsen med hensyn til konfliktforebyggelse;

– uddybe den politiske dialog med tredjelande for at fremme bekæmpelsen af terrorisme,
bl.a. ved at fremme menneskerettigheder og demokrati samt ikke-spredning og
våbenkontrol, og yde disse lande den fornødne internationale bistand;

– udbygge ordningerne for udveksling af efterretninger og i højere grad anvende
situationsvurderinger og rapporter om hurtig varsling på grundlag af så mange
forskellige kilder som muligt;

– udvikle en fælles vurdering af terrortruslen mod medlemsstaterne eller mod de styrker,
som EU som led i ESFP har deployeret til at varetage krisestyringsoperationer uden for
EU, herunder truslen om anvendelse af masseødelæggelsesvåben i terrorøjemed;

– vurdere, hvor store militære kapaciteter der er nødvendige for at beskytte styrker, der er
deployeret som led i EU krisestyringsoperationer, imod terrorangreb;
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– overveje yderligere, hvordan militære og civile kapaciteter kan yde et bidrag til
beskyttelsen af civilbefolkningen imod virkningerne af terrorangreb.

8. Det Europæiske Råd anmoder formandskabet og generalsekretæren/den højtstående
repræsentant samt, hvor det er relevant, Kommissionen om at øge deres bestræbelser på disse
prioriterede områder ved at fremme samordningen inden for Rådets instanser og med de
relevante internationale organisationer, navnlig FN og NATO, for at øge effektiviteten af det
bidrag, der ydes af FUSP, herunder ESFP, med hensyn til bekæmpelse af terrorisme, og
aflægge rapport om disse spørgsmål til Rådet (almindelige anliggender).

* * *
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BILAG VI

ERKLÆRING OM MELLEMØSTEN

Krisen i Mellemøsten har nået et kritisk punkt. Yderligere eskalation vil gøre situationen
ukontrollabel. Parterne kan ikke alene finde en løsning. Der er akut behov for politisk handling fra
hele det internationale samfunds side. Kvartetten har en central rolle at spille, i og med at den skal
iværksætte en proces, der kan føre til fred.

Det Europæiske Råd anbefaler, at der hurtigt indkaldes til en international konference, som skal
behandle såvel politiske og økonomiske aspekter som sikkerhedsmæssige spørgsmål. Konferencen
skal bekræfte parametrene for en politisk løsning og opstille en realistisk og veldefineret tidsplan.

Det Europæiske Råd fordømmer kraftigt alle terrorangreb mod israelske civile. Terrorismen må
ikke tage fredsprocessen og stabiliteten i regionen som gidsel. Bekæmpelsen af terrorisme skal
fortsætte, men samtidig skal der forhandles om en politisk løsning.

En løsning kan findes gennem forhandling og kun gennem forhandling. Målet er at bringe
besættelsen til ophør og hurtigt få oprettet en demokratisk, levedygtig, fredelig og suveræn stat
Palæstina på grundlag af grænserne fra 1967, om nødvendigt med mindre tilpasninger efter aftale
mellem parterne. Slutresultatet bør være to stater, der eksisterer side om side inden for sikre og
anerkendte grænser med normale forbindelser til naboerne. I den forbindelse bør der findes en
retfærdig løsning på det komplekse spørgsmål om Jerusalem samt en løsning på spørgsmålet om de
palæstinensiske flygtninge, der er retfærdig, holdbar og fastlagt i fællesskab.

Reformen af Den Palæstinensiske Myndighed er af afgørende betydning. Det Europæiske Råd
forventer, at Den Palæstinensiske Myndighed lever op til sit tilsagn om at reformere
sikkerhedstjenesterne, snarligt afholde valg og indføre politiske og administrative reformer. Den
Europæiske Union bekræfter sin vilje til fortsat at støtte disse reformer.

Militæroperationerne i de besatte områder skal ophøre. Indskrænkninger i bevægelsesfriheden bør
ophæves. Mure skaber ikke fred.

Den Europæiske Union er rede til fuldt ud at bidrage til fredsopbygningen og genoprettelsen af den
palæstinensiske økonomi som en integrerende del af den regionale udvikling.

Den Europæiske Union vil arbejde sammen med parterne og med sine partnere i det internationale
samfund, navnlig med USA inden for rammerne af kvartetten, for at udnytte alle muligheder for at
opnå fred og sikre alle befolkninger i regionen en værdig fremtid.

* * *
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BILAG VII

ERKLÆRING FRA EU OM INDIEN OG PAKISTAN

Det Europæiske Råd drøftede spændingerne mellem Indien og Pakistan. Det udtrykte tilfredshed
med de skridt, Pakistan for nylig har taget til at begynde at slå hårdt ned på grænseoverskridende
terrorisme, og med de nedtrapningsforanstaltninger, Indien har bebudet som reaktion herpå. Det
Europæiske Råd noterede sig, at situationen ikke desto mindre fortsat er usikker, og at
konsekvenserne af en krig kan blive katastrofale for regionen og andre steder.

Det Europæiske Råd opfordrede derfor Pakistan til at træffe yderligere konkrete foranstaltninger i
overensstemmelse med de forsikringer, det allerede har givet, og i tråd med sine internationale
forpligtelser, herunder dem, der følger af sikkerhedsrådsresolution 1373 (2001), med henblik på at
stoppe infiltrationen på tværs af kontrollinjen og forhindre, at terroristgrupper opererer fra områder
under dets kontrol, bl.a. ved at lukke træningslejrene. Det Europæiske Råd appellerede til Indien og
Pakistan om at indføre en effektiv overvågningsordning, der kan accepteres af begge parter, med det
formål at stoppe infiltrationen. Det Europæiske Råd understregede alle landes fælles interesse i at
bekæmpe terrorisme.

Det Europæiske Råd tilskyndede Indien til at være rede til at reagere med yderligere
nedtrapningsforanstaltninger, så snart Pakistan viser, at det tager skridt til at indfri sine løfter. Det
Europæiske Råd bemærkede, at det er vigtigt, at der til efteråret afholdes frie og retfærdige valg i
Jammu og Kashmir, som alle får adgang til at deltage i.

Det Europæiske Råd opfordrede begge parter til at tiltræde NPT og til at undertegne og ratificere
CTBT.

Det Europæiske Råd bekræftede, at EU er fast besluttet på at arbejde sammen med Indien og
Pakistan og med andre medlemmer af det internationale samfund i forsøget på at finde frem til
mulige tillidsskabende foranstaltninger for umiddelbart at afværge krisen og på fortsat at tilskynde
begge lande til at finde en varig løsning på deres uoverensstemmelser gennem bilateral dialog. Den
højtstående repræsentant forventes i nær fremtid at aflægge et besøg i området.

* * *



BILAG

Bulletin 24.06.2002 - DA - PE 320.285

43

BILAG VIII

LISTE OVER DOKUMENTER/RAPPORTER
 TIL DET EUROPÆISKE RÅD

•  Foranstaltninger med henblik på at forberede Rådet på udvidelsen: formandskabets rapport til
Det Europæiske Råd

[ dok. 9939/02 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen om handlingsplaner til forbedring af administrationens og
retsvæsenets kapacitet og overvågning af de tilsagn, som de forhandlende lande har afgivet
under tiltrædelsesforhandlingerne

[ dok. 9757/02 ]

•  Rapport fra Kommissionen: forklare udvidelsen af EU
[ dok. 9758/02 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet "På vej mod en integreret
forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser"

[ dok. 9139/02 ]

•  Note fra formandskabet om udvidelsen
[ dok. 9765/02 + REV 1 (it)]

•  Note fra formandskabet om fremskridt i bekæmpelsen af ulovlig indvandring
[ dok. 10009/02 ]

•  Note fra formandskabet om samarbejde med hjem- og transittredjelande med henblik på
fælles bekæmpelse af ulovlig indvandring

[ dok. 9917/3/02 REV 3 ]

•  RIA-Rådets konklusioner om foranstaltninger, der skal iværksættes med henblik på
forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskesmugling og
menneskehandel ad søvejen, og navnlig foranstaltninger over for tredjelande, som nægter at
samarbejde med Den Europæiske Union om forebyggelse og bekæmpelse af sådanne
problemer

[ dok. 10017/02 ]

•  Plan for forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser
[ dok. 10019/02 ]

•  Udkast til Rådets konklusioner om forberedelse af verdenstopmødet om bæredygtig udvikling
i Johannesburg

[ dok. 9947/02 ]
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•  Rapport fra formandskabet om skabelse af ny fremdrift i Lissabon-strategien:
Fremskridt i opfyldelsen af de mandater, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i
Barcelona

[ dok. 9909/1/02 REV 1]
•  Meddelelse fra Kommissionen - Styreformer i EU: Bedre lovgivning

[ dok. 9809/02 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen - Handlingsplan om "bedre og enklere lovgivningsmæssige
rammer"

[ dok. 9809/02 ADD 1 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen - Høringsdokument : Mod en stærkere hørings- og
dialogkultur - Forslag til generelle principper og minimumsstandarder ved Kommissionens
høring af interesserede parter

[ dok. 9809/02 ADD 2 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen om konsekvensanalyse
[ dok. 9809/02 ADD 3 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen: "På vej mod fuld dækning med mobilnet af tredje generation"
[ dok. 9946/02 ]

•  Kommissionens rapport til Rådet om anvendelsen af internettet til udvikling af
internetvenskaber mellem skoler i Europa på overbygningsklasse- eller
ungdomsuddannelsesniveau

[ dok. 10037/02 ]

•  Meddelelse fra Kommissionen: "eEurope 2005: Et informationssamfund for alle"
[ dok. 9508/02 ]

•  Beretning fra Kommissionen vedrørende arbejdet med retningslinjerne for statsstøtte i
forbindelse med forsyningspligtydelser

[ dok. 9787/02 ]

•  Rådets henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets
økonomiske politikker

[ dok. 10093/02 ]

•  Rapport fra Rådet (økonomi og finans) om administrativt samarbejde på beskatningsområdet
[ dok. 10014/02 + REV 1 (en) ]

•  Rapport fra Rådet (økonomi og finans) om skattepakken
[ dok. 10226/02 ]

•  Situationsrapport om energibeskatning
[ dok. 10195/02 ]
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•  Formandskabets rapport om den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
[ dok. 10160/2/02 REV 2 ]

•  Rapport fra formandskabet om gennemførelsen af EU-programmet til forebyggelse af
voldelige konflikter

[ dok. 9991/02 ]

•  Rådets konklusioner om Kaliningrad
[ dok. 10038/02 ]

•  Rådets rapport om implementeringen af EU's fælles strategi over for Rusland
[ dok. 9916/02 ]

•  Artikel 299, stk. 2. Gennemførelse af strategien for bæredygtig udvikling i regionerne i den
yderste periferi
– Oversigt over de opnåede resultater og arbejdsprogram med vejledende tidsplan

[ dok. 10148/02 ]

* * *


