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I EUs nye utenrikstjeneste jobber to personer på
heltid og to på deltid med å koordinere EØSarbeidet. Hemmelige referater viser at Norge,
Island og Liechtenstein en rekke ganger i år har
uttrykt sterk bekymring overfor EU fordi arbeidet går tregt. Foto: MICRoStoCK
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Synes EØSavtalen blir
stadig mer
utdatert
Én årsak til at EU sliter med
kapasitetsproblemer er at
EØS-avtalen er blitt mer tungrodd og vanskelig å administrere. Avtalen blir mer og mer
utdatert, fremholder kilder i
EU- og EØS-systemet.
De peker på at svært mye er
skjedd siden EØS-avtalen ble
inngått, men at selve avtalen
ikke er blitt endret for å fange
opp hvordan EU har utviklet
seg. EØS-avtalen sikrer Norge
tilgang til EUs indre marked.
– Stadig flere saker går ikke
lenger bare på det indre marked, men de griper også over
i justisfeltet. Skillene er blitt
mer utydelig enn for 20 år siden, sier en EU-kilde.

Ungguttene måtte finne seg i tvungen hårklipp.
Foto: REUtERS

INdONESIa

Punkere sendt på forbedringsanstalt
Politiet provinsen Aceh i Indonesia har pågrepet 65 punkere og sendt dem på politiskole for rehabilitering.
Mennene må tilbringe ti dager på politiskolen, sier viseordfører Illiza Sa’aduddin
i provinsens hovedstad Banda Aceh ifølge den lokale
nettavisen Tribunnews. Der
skal de få religiøs undervis-

ning og annen veiledning.
– Vi håper de etter å ha fått veiledning vil leve normale liv
og ikke vende tilbake til deres
livsstil som punkere, sier viseordføreren. Ifølge ham er det
ikke rom for punkere i Aceh,
som er en muslimsk provins. – Her lever folk etter islamsk lov, sier viseordføreren.
(NTB-DPA)

Omfattende

Tidligere kom det enkeltdirektiver som kun gjaldt det
indre marked og lett kunne
plasseres i EØS. Nå vedtar EU
flere og flere pakker med lover og reguleringer der deler
av denne pakken går på det
indre marked, mens andre
deler gjelder justisfeltet der
EØS-landene ikke er med. I slike sektorovergripende pakker er alle lovene og reglene
nødvendige for å få dem til
å virke.
– Da er det utfordrende og
tidkrevende å finne løsninger slik at de kan bli en del
av EØS.
For eksempel kommer det
nytt regelverk for miljøkriminalitet. Miljø er en del av EØS,
men justisfeltet er utenfor.
Strukturendring

Et regjeringsoppnevnt utvalg
utreder EØS-avtalen og Norges forhold til EU, og for et år
siden varslet unionen en tilsvarende gjennomgåelse av
avtalen for å se om EUs interesser i tilstrekkelig grad blir
ivaretatt. EU vil se om dagens
avtaleverk fungerer godt nok,
eller om man burde ha en
mer samlende struktur for
alle områdene EU og EFTAlandene samarbeider.
EUs utenrikstjeneste sier at
den vil legge frem sine konklusjoner i løpet av neste år.

FraNkrIkE

Aktor vil ha livstid for Sjakalen
Den franske påtalemyndigheten har lagt ned påstand
om livstidsstraff for den venezuelanske terroristen Carlos,
som populært kalles Sjakalen.
I sin prosedyre oppfordret
statsadvokat Olivier Bray retten til å finne Sjakalen skyldig
i angrep på 1980-tallet som
kostet 11 mennesker livet og

skadet 200. Bray sa at en livstidsdom med minstetid på 18
år er nødvendig fordi Sjakalen, som egentlig heter Illich
Ramírez Sánchez, fortsatt utgjør en fare for samfunnet.
Ramírez er fra før dømt til
livstid i fengsel for drap på en
sivilperson og to politifolk i
1975. (NTB-Reuters)

MErkEL

- Storbritannia stadig viktig EU-medlem
Tysklands regjeringssjef Angela Merkel understreker i en
tale at Storbritannia fortsatt
er et viktig EU-medlem. Utsagnet fra Merkel kom i en tale til
Forbundsdagen i går der hun
redegjorde for beslutningene
på EU-toppmøtet i Brussel før
helgen. Hun beklaget at britene ikke hadde sluttet seg til
vedtaket om nye og stramme-

re EU-regler innen finans- og
valutapolitikken, men understreket deretter Storbritannias fortsatte betydning, til stor
applaus fra Forbundsdagen.
Hun sa også at Storbritannia
har en avgjørende interesse
i at EU klarer å løse gjeldskrisen. Merkel sa at hun nå
mener EU er på vei til å bli en
finanspolitisk union. (NTB)

SyrIa

Fem drept av sikkerhetsstyrkene
Syriske sikkerhetsstyrker
åpnet i går ild mot en bil
i Hama sentralt i Syria og
drepte fem mennesker,
ifølge organisasjonen Sy-

rian Observatory for Human
Rights. Ifølge FN er nærmere 5000 drept i Syria siden
protestene mot regimet
startet i mars. (NTB-AFP)
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