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DA
(2003/C 92 E/085)

Den Europæiske Unions Tidende
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1717/02
af Carlos Coelho (PPE-DE) til Rådet
(13. juni 2002)

Om: Fortegnelse over tjenestemænd i Rådet
I forlængelse af min forespørgsel E-3032/01 (1) ønsker jeg at få udleveret en fortegnelse over det samlede
antal tjenestemænd, som arbejder i Rådet, især i kategori A og B, fordelt på enkelte kategorier og
nationalitet.
(1) EFT C 134 E af 6.6.2002, s. 180.

Svar
(16.-19. december 2002)
Rådet henviser det ærede parlamentsmedlem til tabellerne i bilaget til dette svar.

(2003/C 92 E/086)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1731/02
af Anna Karamanou (PSE) til Kommissionen
(17. juni 2002)

Om: Fængsling af militærnægtere i Israel
Ifølge Amnesty International anerkender Israel i modsætning til den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder, som landet er part i, ikke retten til alternativ aftjening af værnepligt for
personer, der nægter at gøre militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Som et resultat af denne praksis er
mindst 114 militærnægtere blevet fængslet siden intifadaens begyndelse, hvoraf tyve endnu i dag sidder i
fængsel, fordi de har nægtet at aftjene deres værnepligt i de besatte områder.
Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at lægge pres på den israelske regering for at få
den til at overholde de internationale konventioner, som den har ratificeret, og som den åbenlyst
overtræder i praksis?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Christopher Patten
(19. juli 2002)
Kommissionen følger opmærksomt behandlingen af de israelske reservister, som nægter af gøre tjeneste i
de besatte områder, men som ikke kan betragtes som militærnægtere, eftersom de ikke nægter at gøre
militærtjeneste som sådan.
Ifølge de oplysninger, Kommissionen ligger inde med, er der tale om mindre end ti reservister, der er
fængslet af denne grund.
Den beslutning om at nægte at gøre militærtjeneste, som en række værnepligtige har truffet, er fulgt op af
en omfattende kampagne (petitioner, demonstrationer), hvor man kræver, at de israelske værnepligtige får
anerkendt retten til at nægte at gøre tjeneste i de besatte områder. Reservisterne og deres bevægelse har fra
begyndelsen af deres aktion givet udtryk for ønsket om ikke at have kontakter til pressen eller udenlandske
diplomater, for at de ikke skal kunne anklages for at være manipuleret eller støttet af udefra kommende
kræfter.
Kommissionen ønsker på den ene side at afholde sig fra at blande sig i den interne israelske lovgivning
uden anledning, men agter på den anden side at følge udviklingen i dette spørgsmål, sådan som den har
gjort det i alle andre spørgsmål med forbindelse til menneskerettighederne, og den vil i givet fald drøfte
spørgsmålet med medlemsstaterne i de relevante sammenhænge.
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