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ECHO kommer att övervaka genomförandet av projektet genom sin tekniska assistent som är baserad i
Bangkok och ansvarar för Laos, Indonesien och Östtimor och som kommer att företa flera övervakningsbesök på plats under projektets genomförande. Den ansvarige tjänstemannen i Bryssel planerar en
tjänsteresa under första kvartalet under 2004.
Fördelningen av medel genom ECHO-medel är grundad på de humanitära behoven. Om det finns behov av
brådskande humanitära insatser vid slutet av genomförandet av de pågående projekten skulle ECHO kunna
överväga att öka stödet till Östtimor. Detta är emellertid för närvarande osannolikt.

(2004/C 78 E/0644)

SKRIFTLIG FRÅGA E-3608/03
från Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),
Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell’Alba (NI),
Benedetto Della Vedova (NI)
och Olivier Dupuis (NI) till kommissionen
(5 december 2003)

Ämne: Greklands kränkning av den Çamëria-albanska minoritetens rättigheter
I juni 1944 jagades 44 000 muslimska albaner med våld bort från provinsen Çamëria, anklagade för
samarbete med de nazistiska och fascistiska ockupationsmakterna. Detta utgjorde epilogen till folkmordet
på denna befolkningsgrupp, som också fick se sin fasta och lösa egendom konfiskerad (jord, bostäder,
boskap och möbler).
Den ortodoxa albanska befolkning som blev kvar i Çamëria har inga rättigheter erkända av EU, varken
rätten att betraktas som en etnisk och språklig minoritet eller rätten att lära sig albanska i albanska skolor,
vilka är förbjudna i Grekland.
Det enda sättet att skapa uppriktiga och vänskapliga förbindelser mellan olika invånare och länder är att ge
de två minoritetsgrupperna, i Grekland och i Albanien, en likvärdig politisk och juridisk ställning.
Vad tänker kommissionen göra för att den muslimska albanska minoritet som jagades bort från Çamëria
skall kunna återvända till sina ursprungstrakter och få tillbaka sin egendom och få ersättning för det som
gått förlorat?
Vad tänker kommissionen göra för att se till att den ortodoxa albanska befolkning som blivit kvar kan
använda albanska i offentliga sammanhang och ges oinskränkta medborgerliga rättigheter i Grekland, i
likhet med den grekiska minoriteten i Albanien?

Svar från Christopher Patten på kommissionens vägnar
(3 februari 2004)
Kommissionen känner till att en del etniska albaner hävdar att deras rättigheter inte till fullo respekteras i
Grekland. Detta gäller bl.a. i fråga om egendom som konfiskerades i slutet av andra världskriget.
Kommissionen anser att det huvudsakligen rör sig om bilaterala frågor som det är Albaniens och
Greklands sak att lösa. Den vill dock påpeka att en viss utveckling i positiv riktning kunde noteras under
2003. Det anordnades möten på hög nivå (mellan premiärministrarna Fatos Nano och Kostas Simitis) bl.a.
i syfte att behandla sådana frågor som giltigheten hos ”krigslagen” (som infördes av Grekland och efter vad
som uppgivits tillämpades gentemot etniska albaner), etniska albaners möjligheter att hävda sina anspråk i
grekiska domstolar samt de grekiska domstolarnas sätt att behandla sådana ärenden. Kommissionen noterar
att Fatos Nano under ett sammanträde i det albanska parlamentet (den 15 maj 2003) förklarade att den
albanska regeringen anser att det inte längre föreligger något ”krigstillstånd”, detta eftersom de två länderna
den 21 mars 1996 undertecknade ett vänskaps- och samarbetsavtal. Han slog fast att ”krigstillståndet” hör
det förgångna till. Sali Berisha, ledare för demokratiska partiet (det största oppositionspartiet), förklarade
vid samma tillfälle att det inte föreligger något ”krigstillstånd” mellan Grekland och Albanien. Detta måste
anses som steg i rätt riktning, även om frågan om konfiskerad egendom fortsätter att utgöra ett tvisteämne.
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Kommissionen kommer att fortsätta att följa utvecklingen och att uppmuntra till fortsatt dialog mellan
Aten och Tirana för att parterna skall kunna finna en rättvis lösning på de frågor som fortfarande är olösta.

SKRIFTLIG FRÅGA E-3611/03

(2004/C 78 E/0645)

från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen
(5 december 2003)
Ämne: Legalisering av invandringen
Kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga och inrikes frågor uppgav nyligen att lagstiftningen om en
legalisering av invandringen  i vilken man endast kunnat notera framsteg i frågorna om familjeåterförening och ställning för långvarigt boende  alltid stöter på stora svårigheter inom rådet.
Kan kommissionen uppge vilka frågor som dessa svårigheter gäller, samt vilka stater som är skyldiga till
dröjsmålen med denna fråga som är så allvarlig och av så avgörande betydelse med tanke på att dussintals
invandrare ständigt dör längs unionens sydkuster?

Svar från António Vitorino på kommissionens vägnar
(28 januari 2004)
För att genomföra Amsterdam-fördraget och den uppgift som gavs i Tammerfors har kommissionen lagt
fram flera förslag till direktiv om tredjelandsmedborgares rätt till inresa och villkor för vistelse.
Dessa förslag måste antas enhälligt, trots att nuvarande nationella lagstiftning vad gäller vissa tredje länder
varierar stort. Dessa faktorer måste beaktas.
Vid Europeiska rådets möten i Sevilla den 21−22 juni 2002, i Thessaloniki den 19−20 juni 2003 och i
Bryssel den 12 december 2003 betonades behovet av att påskynda lagstiftningsarbetet för att genomföra
det program som antogs i Tammerfors, särskilt vad gäller utvecklingen av en gemensam europeisk politik
om asyl- och invadringsfrågor.
Vissa framsteg har dock redan gjorts:


Beträffande lagstiftningen på området för laglig invandring antog rådet den 22 september 2003 rådets
direktiv nr 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (1) och den
25 november 2003 direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning (2).



Ett förslag till direktiv om rätt till inresa och vistelse för studenter och volontärer lades fram den
7 oktober 2002 (3) och det finns förhoppningar om att det kommer att antas under det första halvåret
2004. Kommissionen lade i januari 2004 fram ett förslag om rätt till inresa och vistelse för forskare.



Kommissionen beklagar att dess förslag till ett direktiv om rätt till inresa och vistelse för ekonomiska
migranter, trots ovannämnda förklaringar från Europeiska rådet, ännu inte har antagits av rådet, varför
kommissionen kommer att inleda en omfattande debatt i denna fråga under 2004.



Beträffande nuvarande höga migrationstryck på EU:s sydliga yttre gränser hänvisar kommissionen till
svaret på den skriftliga frågan E-2347/03 från Camilo Noguiera Roman (4). Vidare skall det noteras att
kommissionen i september 2003 lade fram den slutliga rapporten om genomförbarhetsundersökningen av kontrollen av unionens sjögränser. Den 27−28 november 2003 antog rådet ett åtgärdsprogram för att bekämpa illegal invandring via medlemsstaternas sjögränser.
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