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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Kommissionens delegationer

Udviklingen i Kommissionens delegationer har ført til, at der i dag er en række forhold, der
kræver en afgørelse fra Kommissionen:

1. BOSNIEN-HERCEGOVINA

Kommissionens repræsentation i Sarajevo blev benævnt repræsentationskontor for at
afspejle den usikre situation, der herskede ved dens oprettelse. I betragtning af at
Dayton-aftalerne hidtil har fungeret godt, og at kontoret er blevet styrket, samt at der
uddelegeres et stigende antal opgaver, vil det nu være passende at benævne den
"delegation". Denne navneændring indebærer ikke andre ændringer i delegationens
rolle eller status.

Kommissionen er også repræsenteret i Mostar og Banja Luka med antenner under
repræsentationskontoret i Sarajevo. Både Mostar og Banja Luka vil blive gjort til
tjenestesteder, så bestemmelserne i bilag X til personalevedtægten også kan finde
anvendelse for disse antenner.

2. KROATIEN OG FYROM

I Kroatien er Kommissionen i dag repræsenteret ved en særlig udsending og i
FYROM ved en fast udsending. Forbindelserne med begge lande har stor betydning,
og det vil derfor være ønskeligt at bringe Kommissionens repræsentationer i disse
lande på lige fod med repræsentationerne i andre tredjelande. Begge repræsentationer
vil blive benævnt delegationer.

3. INDONESIEN

Af politiske hensyn besluttede Kommissionen at kalde sin mission i Indonesien for
en repræsentation, da den blev åbnet. Den positive udvikling, der for nylig er set med
hensyn til bl.a. Østtimors status og fremskridtene hen imod demokrati, har medført
en ændring i situationen for forbindelserne med dette land. Dette afspejles i
konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 15/11/99, hvor
Rådet opfordrer til yderligere fremskridt og tættere forbindelser og udtrykker
tilfredshed med, at Kommissionen vil forelægge en meddelelse om forbindelserne
mellem EU og Indonesien. Kommissionen vil som et første udtryk for sin støtte til
disse ændringer give repræsentationen i Indonesien benævnelsen "delegation".

*

* *

Kommissionen vil i løbet af næste år forelægge Rådet og Parlamentet en dybtgående
undersøgelse af Kommissionens delegationer.


