
Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 
14.-15. maj 2007  
 
Dagsordenspunkt 23: Libyen 
 
KOM-dokument foreligger ikke. 
 
Revideret notat. Ændringerne er markeret med en streg i margenen. 
 
1. Resumé 
Rådet forventes at drøfte status i sagen vedrørende dødsdommen i Libyen over fem bulgarske sygeplejersker og en 
palæstinensisk læge.  
 
2. Baggrund 
I maj 2004 blev fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk læge fundet skyldige for at 
have smittet mere end 400 børn med HIV - alene baseret på tilståelser angiveligt fremkommet 
under tortur - og dømt til døden. Den 19. december 2006 stadfæstede retten i Tripoli 
dødsdommene. 
 
Afgørelsen blev anket til Højesteret. Højesteret forventes at afgive sin dom inden for kort tid.  
 
Hvis også højesteret stadfæster dommen vil sagen skulle drøftes af det ni mands ”Supreme 
Judicial Council”, hvis formand er justitsministeren. ”Supreme Judicial Council” kan både 
stadfæste, modificere eller annullere højesterets afgørelse. 

 

EU-formandskabet har i en udtalelse af 19. december 2006 fordømt dødsdommen. Samtidig 
understregede formandskabet, at EU var imod dødsstraf, og at formandskabet forventede at 
højesteret vil sikre en retfærdig, lige og humanitær løsning på sagen.  
 
Rådet drøftede dødsdommen i Libyen over fem bulgarske sygeplejersker og en palæstinensisk 
læge den 22. januar 2007. Rådet vedtog konklusioner, der udtrykker alvorlig bekymring over 
dommen samt stadfæster EU's principielle modstand mod dødsstraf.  Sagen blev drøftet under 
frokosten på rådsmødet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 12.-13. februar 
2007.  
 
Siden 2004 har EU finansielt bidraget til at  bekæmpe udbredelsen af AIDS i Libyen med 
”Benghazi AIDS Action Plan”. Handlingsplanen er finansieret af EU Kommissionen og 
frivillige bidrag, herunder fra en række medlemslande. Til stor bulgarsk tilfredshed vedtog EU i 
marts 2006 fase 2 af planen. Til fase 1 og 2 er der blevet afsat 1. mio. euro til hver af faserne. 
Fase 3 er netop blevet igangsat, men denne gang er der for indeværende indsamlet 500.000 
euro, en beløbsstørrelse man gerne ser forøget fra bulgarsk side. Midlerne i handlingsplanen 
afsættes til teknisk og medicinsk assistance til hospitalet i Benghazi. Fra dansk side støtter man 
(moralsk) handlingsplanen, men har ikke bidraget finansielt til fase 1 eller 2. 
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3. Hjemmelsgrundlag 
Spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget er ikke relevant.  
 
4. Nærhedsprincippet 
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.  
 
5. Formål og indhold 

Bulgarien ønsker en statusdrøftelse vedr. sagen om de bulgarske sygeplejersker og den 
palæstinensiske læge. 
 
6. Europa-Parlamentets udtalelser 
Europa-Parlamentet skal ikke høres. 
 
7. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 
Sagen forventes ikke umiddelbart at have lovgivningsmæssige konsekvenser.  
 
8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller 
beskyttelsesniveauet 
Drøftelsen af dødsdommen over bulgarske sygeplejersker i Libyen forventes ikke umiddelbart 
at have konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller 
beskyttelsesniveauet.  
 
9. Høring 

Sagen skal ikke i høring. 
 
10. Regeringens foreløbige generelle holdning 
Regeringen vil under drøftelserne i Rådet fokusere på at sikre, at EU fortsat aktivt bidrager til at 
finde en løsning, der bidrager til at finde en retfærdig og humanitær løsning på sagen. 
 
11. Generelle forventninger til andre landes holdninger 
Det forventes, at være bred enighed om, at EU skal arbejde for en løsning der bidrager til en 
retfærdig og humanitær løsning. 
 
12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg 
Sagen har været forelagt Folketingets Europavalg til orientering forud for rådsmødet 
(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. januar 2007. 
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