
UDENRIGSMINISTERIET    
 

Europaudvalgets spørgsmål 43 ad 
EUU alm. del af den 22. maj 2007 

 
Spørgsmål: 
 
»Ministeren bedes sende udvalget en samlet oversigt over hvilke personer og grupper, der er 
blevet taget af EU’s terrorlister siden listerne blev etableret, samt med hvilke begrundelser dette 
er sket?« 
 
 
Svar: 
 
Nedenfor følger en samlet oversigt over hvilke personer og grupper, der er blevet taget af EU’s 
terrorlister, siden listerne blev etableret i december 2001. Listen er baseret på en gennemgang af 
samtlige relevante retsakter. 
 
For så vidt angår spørgsmålet om begrundelsen herfor, kan det generelt oplyses, at en person 
eller gruppe tages af listen, når der i EU-kredsen er enighed om, at de kriterier, som er fastlagt i 
Rådets Fælles Holdning 2001/931 af 27. december 2001 for at optage en organisation eller per-
son på EU’s terrorlister, ikke længere anses for opfyldt.  
 
Der kan ikke oplyses nærmere om begrundelserne for at tage de enkelte personer eller grupper 
af listen, idet sådanne oplysninger er fortrolige.          
 
Personer 
 
Abunza Martinez, Javier (ETA-aktivist) født den 1.1.1965 i Guernica (Vizcaya), identitetskort 
nr. 78.865.882 
Alcalde Linares, Angel (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født den 
2.5.1943 i Portugalete (Visacya), identitetskort nr.14.390.353 
Berasategui Esceduero, Ismael (ETA-aktivist; medlem af K.Behorburu) født den 15.06.1969 i 
Eibar (Guipùzcoa), identitetskort nr. 15.379.555 
Gallastegui Sodupe, Lexuri (ETA-aktivist; medlem af K. Madrid), født den 18.6.1969 i Bilbao 
(viscaya), identitetskort nr. 16.047.113 
Zubiaga Bravo, Manex (ETA-aktivist; medlem af K. Madrid) født den 14.8.1979 i Getxo 
(Viscaya), identitetskort nr. 16.064.664 
Múgica Goñi, Anhoa (ETA-aktivist) født den 27.6.1970 i San Sebastián (Guipúzcoa), identi-
tetskort nr. 34.101.243 
Olarra Guridi, Juan Antonio (ETA-aktivist) født den 11.9.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), 
identitetskort nr.34.084.504 
Arzallus Tapia, Eusebio (ETA-aktivist) født den 8.1.1957 i Regil (Guipùzcoa) identitetskort nr. 
15.927.207 
Berasategui Escudero, Ismael (ETA-aktivist; medlem af K. Behorburu), født den 15.6.1969 i 
Eibar (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.379.555 
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Elcoro Ayastuy, Paulo (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 22.10.1973 i Ver-
gara (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.394.062 
Figal Arranz, Antonio Agustín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 2.12.1972 i Bara-
caldo (Vizcaya), identitetskort nr. 20.172.692 
Goiricelaya Gonzalez, Cristina (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H/Batasuna), født 
den 23.12.1967 i Vergara (Guipúzcoa), identitetskort nr. 16.282.556 
Muñoa Ordozgoiti, Aloña (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 6.7.1976 i Segura 
(Guipúzcoa), identitetskort nr. 35.771.259 
Otegui Unanue, Mikel (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi), født den 8.10.1972 i Itsa-
sondo (Guipúzcoa), identitetskort nr. 44.132.976 
Saez de Eguilaz Murguiondo, Carlos (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin), født den 9.12.1963 i 
San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.962.687 
 
Grupper/Enheder 
 
Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis 
Folkets Revolutionære Kamp/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA) 
 
 
 


