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Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 11. marts 2005 –
dagsordenspunkt rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne
forbindelser) den 16.-17. marts 2005 – vedlægges Udenrigsministeriets
supplerende samlenotat vedrørende dagsordenspunkt 5.
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SUPPLERENDE SAMLENOTAT
Til:

Folketingets Europaudvalg

CC:

J.nr.:
Bilag:

Fra:

Udenrigsministeriet

Emne:

Supplerende bidrag til samlenotat for
rådsmøde (almindelige anliggender og
eksterne forbindelser) den 16.-17. marts
2005 - Dagsordenpunkt 5:
Forberedelse af 61. session i
Menneskerettigheds-kommissionen

Dato:

7. marts 2005

Nyt notat.
KOM-dokument foreligger ikke.
1. Resumé
Rådet ventes at få forelagt udkast til rådskonklusioner til godkendelse om den 61. samling
i FN’s Menneskerettighedskommission, der finder sted 14.marts – 22. april 2005. Rådet
formodes at bekræfte at menneskerettighederne udgør en grundlæggende bestanddel af EU’s
eksterne relationer. Rådet ventes at godkende, at EU fremlægger en række resolutioner,
herunder angående Burma/Myanmar og Nordkorea samt vedrørende religiøs intolerance,
dødsstraf og børns rettigheder.
2. Baggrund
FN’s Menneskerettighedskommission afholder sin 61. samling i Geneve i
perioden 14. marts – 22. april 2005. Rådet ventes at få forelagt udkast til
rådskonklusioner til godkendelse, hvoraf fremgår EU's prioriteringer og
initiativer for samlingen. rådskonklusionerne forventes bl.a. at ville bygge på
følgende elementer:
På Menneskerettighedskommissionens samling vil EU fremlægge
resolutionsforslag om religiøs intolerance, dødsstraf og - sammen med den
latinamerikanske landegruppe - barnets rettigheder. EU vil desuden støtte en
række initiativer fra tredjelande, herunder især vold mod kvinder, beskyttelse
af menneskerettighederne i kampen mod terrorisme og bekæmpelse af
racisme har særlig bevågenhed.
Herudover vil EU fremlægge resolutionsforslag om
menneskerettighedssituationen i en række lande bl.a. i Burma/Myanmar, i
Nordkorea og - sammen med USA - i Hviderusland. EU vil fremlægge en
resolution om de israelske bosættelser i de palæstinensiske besatte områder
under hensyntagen til den seneste udvikling i Mellemøsten.
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Rådet vil bekræfte den betydning EU tillægger beskyttelse og overholdelse af
menneskerettighederne samt understrege vigtigheden af de særlige
overvågningsmekanismer, der er udviklet indenfor rammerne af FN’s
Menneskerettighedskommission. EU vil spille en fremtrædende rolle under
samlingen.
3. Hjemmelsgrundlag
Der er ikke redegjort for hjemmelsgrundlaget i denne sammenhæng, da der
ikke er tale om stillingtagen til konkrete lovgivningsforslag.
4. Nærhedsprincippet
Overvejelser om nærhedsprincippet er ikke relevant.
5. Formål og indhold
Formålet med rådskonklusionerne er at opstille retningslinier for EU’s ageren
under samlingen i FN’s menneskerettighedskommission.
6. Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor
Ikke relevant.
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet
eller beskyttelsesniveauet
Sagen forventes ikke at have konsekvenser for statsfinanserne,
samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
9. Høring
Sagen skal ikke sendes i høring.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen kan støtte udkastet til rådskonklusioner.
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Udkastet til rådskonklusioner ventes forelagt som A-punkt.
12. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

