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FORKORTELSERNES BETYDNING

PPE-DE Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske
Demokrater

PSE De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDR Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALE Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UEN Gruppen Union for Nationernes Europa
EDD Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NI Løsgængere

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

BUDG Budgetudvalget
CONT Budgetkontroludvalget
LIBE Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre marked
ITRE Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeriudvalget
RETT Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE Udvalget om Udvikling og  Samarbejde
AFCO Udvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMM Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI Udvalget for Andragender
ENQU Det Midlertidige Undersøgelsesudvalg
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 21/03 Besøgsgruper (bestående af mindst ni personer) indbudt direkte af medlemmer
- nye regler pr. 1. juni 2003

Nr. 22/03 Adgang til Det Parlamentariske Dokumentationscenter (PDC) under
sommerferien

Nr. 23/03 Fremgangsmåde ved tab eller tyveri

Nr. 24/03 Åbningstider og drift af restauranter mv. i Bruxelles, Strasbourg og
Luxembourg i sommerperioden 2003

Nr. 25/03 Særlig adgangstilladelse for praktikanter til Europa-Parlamentets bygninger i
Bruxelles under Parlamentets ferie (juli-august 2003)

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

Strasbourg : Salvador de Madariaga (SDM) 6/20 Tlf.  74195

Bruxelles : Paul-Henri Spaak 8B/66 Tlf.  43722

* * *
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

ET NEDERLANDSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 2 juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterrenting, at

Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL)

var udpeget til Transportminister i den nederlandske regering.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, nedlægges hendes mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 27. maj 2003

* * *

ET BELGISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Karel DILLEN (NI/BE)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 31. maj2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 4. juni 2003.

* * *
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ET BELGISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Frank VANHECKE (NI/BE)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den  5. juni 2003.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 4. juni 2003.

* * *

ET BELGISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Daniel DUCARME (ELDR/BE)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 5. juni 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 5. juni 2003.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET NEDERLANDSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 18. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Peter PEX

var valgt i stedet for Karla M.H. PEIJS (PPE-DE/NL) med virkning fra den 11. juni 2003.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET BELGISK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 18. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Anne ANDRÉ-LÉONARD

var valgt i stedet for Daniel DUCARME (ELDR/BE) med virkning fra den 16. juni 2003.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET BELGISK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 18. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Philip CLAEYS

var valgt i stedet for Karel DILLEN (NI/BE) med virkning fra den 16. juni 2003.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET BELGISK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 18. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Koenraad DILLEN

var valgt i stedet for Frank VANHECKE (NI/BE) med virkning fra den 16. juni 2003.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 2. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Elizabeth MONTFORT

er udtrådt af gruppen PPE-DE med virking fra den 2.juni 2003.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (situationen den 20.06.2003)

Stiller Emne Nr

Danielle Darras Europæiske midler og underentreprise P-1696/03

Mihail Papayannakis Opdræt af katte med henblik på salg af deres skind -
forbrugersvindel

E-1697/03

Marco Cappato og Benedetto Della
Vedova

Lukning af det sudanesiske dagblad "Khartoum Monitor" E-1698/03

Erik Meijer Hindringer for, at jernbaneselskaber kan drive
forbindelser med natbiltog og andre ferietogforbindelser i
andre lande på grund af høje afgifter på benyttelse af
skinnenettet

E-1699/03

Paulo Casaca Finansielle korrektioner E-1700/03

Ian Hudghton Traditionelle plantelægemidler E-1701/03

Laura González Álvarez Virkningerne for miljøet af anlægget af strækningerne
Arenas-Molledo, Pesquera-Reinos og underafsnittet
Molledo-Pesquera af motorvejen Cantabria-Meseta
(Cantabrien, Spanien)

E-1702/03

Juan Naranjo Escobar Stress i Europa E-1703/03

Juan Naranjo Escobar Ungdomssolidaritet i EU E-1704/03

Gabriele Stauner Undersøgelser mod firmaet Planistat Europe SA P-1705/03

Gabriele Stauner Programmerne Medstat og Medstat II E-1706/03

Stavros Xarchakos Flytning af virksomheder ud af EU P-1707/03

Emma Bonino Mordet på Joyce Miamuna Katai, kommissær for
kvindespørgsmål og social udvikling i den nigerianske
delstat Nasarawa

P-1708/03

Stavros Xarchakos Kødmarkederne i Grækenland E-1709/03

Stavros Xarchakos Det Europæiske Kontor for Mindre Udbredte Sprog
(EBLUL)

E-1710/03

Stavros Xarchakos Beskyttelse af en græsk ø, der er i fare for at forsvinde E-1711/03

Stavros Xarchakos EU-finansiering af projekter og indkøb af rullende
materiel i Grækenland

E-1712/03

Ioannis Marinos og Stavros
Xarchakos

Kapitalmarkedet i Grækenland E-1713/03

Joan Vallvé Udvinding af vand fra Segura-floden E-1714/03
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Pasqualina Napoletano Gennemførelse og anvendelse af direktiv 93/104/EF E-1715/03

Mogens Camre Poul Nielsons udtalelser om USA's tilstedeværelse i Irak E-1716/03

Freddy Blak Blinde passagerer E-1717/03

Christopher Heaton-Harris Børns beskyttelse - idræt E-1718/03

Erik Meijer De transatlantiske dialoger, som ikke længere fungerer, og
åbenhed omkring forsøgene på at reaktivere disse dialoger

E-1719/03

Erik Meijer EU's og USA's blokdannelse over for resten af verden
gennem udvidelse af kommissoriet for TABD
(Transatlantic Business Dialogue/den transatlantiske
erhvervsdialog)

E-1720/03

Erik Meijer Udelukkelse af græske rejsemål fra jernbaneselskabernes
salg af internationale billetter i andre EU-medlemsstater

E-1721/03

Erik Meijer Hindringer for de nord-sydgående togforbindelser på
grund af opdelingen af det tidligere Jugoslavien på tre af
de otte europæiske Interrail-zoner

E-1722/03

Roy Perry Kursmanipulation i Slovakiet P-1723/03

Freddy Blak Kontrakter mellem Kommissionen og selskaber, der er
ejet af Edward Ojo, f.eks. Eurogramme Limited,
Eurogramme Limited (datterselskab), Eurogramme Sarl
og Calethon Holdings SA

P-1724/03

Reimer Böge Finansiering af skibsovervågningssystemet FOS for
fiskerfartøjer

E-1725/03

Mikko Pesälä Bekæmpelse af støjgener forårsaget af skydning E-1726/03

Antonio Di Pietro Den italienske Merloni-lov om offentlige aftaler E-1727/03

Adriana Poli Bortone Bekæmpelse af misbrug af mennesker og seksuelt
misbrug af mindreårige

E-1728/03

Roger Helmer Forsikring for motorkøretøjer i Litauen P-1729/03

Maurizio Turco Eurojusts årsberetning for 2002 P-1730/03

Freddy Blak Danmarks overtrædelse af traktatens artikel 82 og 86 E-1731/03

Freddy Blak Diskriminerende danske ølafgifter E-1732/03

Jo Leinen Sproglig diskriminering i meddelelser om ledige stillinger
i EU

E-1733/03

Maurizio Turco Eurojusts årsberetning for 2002 E-1734/03

Michl Ebner Harmonisering af helligdage E-1735/03
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Jorge Hernández Mollar Deltagelse af en repræsentant for Kommissionen i den 5.
internationale avocadokongres

E-1736/03

Jorge Hernández Mollar Søtransport af landbrugsprodukter fra Almería E-1737/03

Jorge Hernández Mollar Energiagentur i Málaga E-1738/03

Salvador Garriga Polledo EU-afdeling for frigivelse af bortførte europæiske turister E-1739/03

Salvador Garriga Polledo Resultaterne af forsøgsfasen i Det Europæiske
Udenretslige Net (EEJ-Net)

E-1740/03

Salvador Garriga Polledo Hvidbog om landbrugsforskningen i EU E-1741/03

Roberta Angelilli Program til fordel for ældre E-1742/03

Roberta Angelilli Opførelse af et kultsted E-1743/03

Roberta Angelilli Støtte til omstrukturering og sanering af området Colle del
Duomo i byen Viterbo i Italien

E-1744/03

Toine Manders og Herman
Vermeer

Europæisk cykeldag E-1745/03

Proinsias De Rossa Arkæologiske fund ved Carrickmines Castle P-1746/03

Anna Karamanou Israel - ophævelse af restriktioner for ind- og udrejse af de
besatte områder

E-1747/03

Proinsias De Rossa Obligatorisk teknisk kontrol med motorkøretøjer E-1748/03

Erik Meijer EU's medfinansiering af det amerikanske
betalingsbalanceunderskud som følge af dollarens
dominerende stilling på oliemarkedet

E-1749/03

José Ribeiro e Castro Samarbejde med Angola: Stabilitet - demobiliserede
UNITA-soldater

E-1750/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - arbejdsløshed og folkeafstemning E-1751/03

Eija-Riitta Korhola Konsekvensanalyser og ansvarsforsikringer som led i
beredskabet over for olieforurening

E-1752/03

Spørgsmål annulleret P-1753/03

Elisabeth Schroedter Højbroforbindelse til Rügen, skriftlig forespørgsel E-
0543/03

E-1754/03

Caroline Jackson Beskatning af det europæiske pensionsbidrag E-1755/03

Juan Ojeda Sanz Eventuelt magtmisbrug E-1756/03

Juan Ojeda Sanz Eventuelt magtmisbrug E-1757/03

María Sornosa Martínez Behovet for epidemiologisk forskning i de virkninger,
som Prestiges undergang har for sundheden

P-1758/03
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Ioannis Marinos Korruption i den offentlige forvaltning E-1759/03

Mario Borghezio Forbindelsen Torino-Lyon - en prioritering for Europa E-1760/03

Jan Mulder Industriel bioteknologi E-1761/03

Adriana Poli Bortone Forskelsbehandling i forbindelse med losning og læsning
af fragt i Grækenland

P-1762/03

Torben Lund Lovgivning i EU, medlemslandene og ansøgerlandene om
hestehold

E-1763/03

Torben Lund Våbentransporter og eksportforbud E-1764/03

Alexandros Alavanos Afskedigelser i selskabet Palco E-1765/03

Konstantinos Hatzidakis Forsinkelser med underskrivelsen af
koncessionskontrakterne for bygning af motorvejen
Patras-Athen-Thessaloniki-Evzoni (PATHE)

E-1766/03

Charles Tannock Forfølgelse af kristne i Indonesien E-1767/03

John Cushnahan Rehabilitering af torturofre E-1768/03

Dominique Vlasto IOPC-fondens erstatning af skader forårsaget af Prestiges
forlis

E-1769/03

Dominique Vlasto IOPC-fondens erstatning af skader forårsaget af Prestiges
forlis

E-1770/03

Jean-Pierre Bébéar IOPC-fonden - havforurening P-1771/03

Claude Moraes Rådsmødet i Thessaloniki i juni E-1772/03

Claude Moraes Rådsmødet i Thessaloniki i juni E-1773/03

Claude Moraes Repatriering af strukturfonde E-1774/03

Spørgsmål annulleret E-1775/03

Claude Moraes Astma og allergi-sygdomme hos børn E-1776/03

Claude Moraes Rådet om Retlige og Indre Anliggender i Veria E-1777/03

Claude Moraes Asylsøgere og "høring" om flygtninge E-1778/03

Claude Moraes Doha handelsdrøftelserne og anti-retroviral medicin E-1779/03

Claude Moraes Konklusionerne af rundbordssamtalen om antisemitisme
og islamofobi

E-1780/03

Claude Moraes Finansieringsprogrammet EQUAL efter udvidelsen E-1781/03

Claude Moraes Fremskridtsrapport om finansieringsprogrammet EQUAL E-1782/03

Claude Moraes Samarbejdsaftale EU-Bangladesh E-1783/03

Claude Moraes Rundbordssamtale om adgang til medicin E-1784/03
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Claude Moraes Strukturfonde E-1785/03

Claude Moraes Kontakt med roma-ngo'er og regeringsrepræsentationer E-1786/03

Claude Moraes Åben koordinationsmetode E-1787/03

Claude Moraes Menneskerettigheder i tiltræderlandene E-1788/03

Claude Moraes "Brændstof-fattigdom" E-1789/03

Claude Moraes Eurojust E-1790/03

Claude Moraes Doha-runden om multilaterale handelsdrøftelser E-1791/03

Claude Moraes Konventet og princippet om ikke-forskelsbehandling E-1792/03

Claude Moraes Praksisser for screeening for hjernecancer E-1793/03

Claude Moraes Software patenter E-1794/03

Terence Wynn Forarbejdede produkter fra tredjelande E-1795/03

Christopher Huhne Udligning til Kommissionen E-1796/03

Mario Borghezio Opfordring til Tyskland om at åbne arkiverne vedrørende
italienske koncentrationslejrfanger

E-1797/03

Wolfgang Ilgenfritz Restitutioner til sukkerforarbejdende virksomheder P-1798/03

Konstantinos Hatzidakis Forsinkelser i forbindelse med byggeriet af den nordlige
del af Ionia-vejen og den økonomiske bæredygtighed af
forbindelsen Rio-Antirrio

E-1799/03

Christopher Huhne SARS og klimaanlæg i fly E-1800/03

Christopher Huhne Kosmisk stråling E-1801/03

Christopher Huhne Flypassagerers helbred E-1802/03

Dorette Corbey og Margrietus van
den Berg

Massejagt på trækfugle i Malta E-1803/03

Paulo Casaca Indstilling af Kommissionens retssag mod SINAGA som
følge af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers
Domstol

E-1804/03

Paulo Casaca Ophævelse af Kommissionens regler for den traditionelle
videreforsendelse af sukker fra Azorerne

E-1805/03

Konstantinos Hatzidakis Betaling til EU-medlemsstaterne under den anden
fællesskabsstøtteramme

P-1806/03

Herbert Bösch Kommissionens forretningsforbindelser med Planistat-
koncernen

P-1807/03

Philip Bradbourn KOM(2002) 709 (C5-0202/2003) - trepartsmålkontrakter P-1808/03
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Anna Karamanou Irak - stor fare for civilbefolkningen på grund af de
efterladte miner og plyndringerne

E-1809/03

Miquel Mayol i Raynal Erasmus Mundus-programmet E-1810/03

Miquel Mayol i Raynal Erasmus Mundus-programmet E-1811/03

Miquel Mayol i Raynal Elektrisk ledningsnet i Nordcataluña E-1812/03

José Ribeiro e Castro Portugisiske arbejdstagere i Det Forenede Kongerige E-1813/03

Mario Borghezio Ulovlig udelukkelse af cykelrytteren Mario Cipollini fra
Tour de France

P-1814/03

Gabriele Stauner Michaele Schreyers oplysninger om tilfældene af svig hos
Eurostat

E-1815/03

Charles Tannock Medlemsstaternes stigende brug af ikke-balanceførte
poster for at reducere de offentlige underskud

E-1816/03

Christopher Huhne Luftforurening E-1817/03

Christopher Huhne Partikler E-1818/03

Christopher Huhne Pølsekød E-1819/03

Christopher Huhne Pølsekød E-1820/03

Christopher Huhne Pølsekød E-1821/03

Alexandros Alavanos Optagelse af EKAB's redningsluftfartøjer under luftvåbnet E-1822/03

Monica Frassoni Manglende gennemførelse af en forudgående
kontrolundersøgelse af det samlede byggeprojekt "Costa
Dorada" langs kysten ved Malfatano - Capo Spartivento,
Teulada (CA), Sardinien, Italien

E-1823/03

Monica Frassoni Motorvejsinfrastrukturer i Lombardia og den
transeuropæiske hovedfærdselsåre nr. 5

E-1824/03

Laura González Álvarez Miljøvirkningerne af vejprojektet AS-17 på strækningen
mellem Puente del Arco og El Condado (Asturien,
Spanien)

P-1825/03

Monica Frassoni Tværgående højhastighedstogforbindelse i Italien, det
indre marked, miljømæssig indvirkning og
investeringernes rentabilitet

P-1826/03

Alexandros Alavanos Nedsat moms på leje eller køb af videokassetter og
DVD'er

E-1827/03

Stavros Xarchakos Bøder og procedurer ved Domstolen mod Grækenland E-1828/03

Stavros Xarchakos Skrivelser til den græske regering om brugen af
fællesskabsmidler til gennemførelse af EU-lovgivningen

E-1829/03



MEDLEMMERNES AKTIVITETER20

Bulletin 30.06.2003 - DA - PE 332.926

Stavros Xarchakos Skrivelser til de græske myndigheder om korrekt brug af
fællesskabsbevillingerne og gennemførelsen af
Fællesskabets lovgivning (regionalpolitik)

E-1830/03

Stavros Xarchakos Oplysninger vedrørende fattigdom og arbejdsløshed i
Grækenland

E-1831/03

Konstantinos Hatzidakis Byggesjusk i Grækenland E-1832/03

Anna Karamanou Irak - stor fare for civilbefolkningen på grund af de
efterladte miner og plyndringerne

E-1833/03

Avril Doyle BSE E-1834/03

Jean-Thomas Nordmann Afgifter på alkohol i Irland P-1835/03

Christopher Huhne Partikler E-1836/03

Christopher Heaton-Harris EU-licitation E-1837/03

Roger Helmer og andre Frihandelsaftale mellem Singapore og EU E-1838/03

Ilka Schröder EU's forbindelser til Syrien samt associeringsaftaler P-1839/03

Michael Cashman Ydelse af bistand efter afslutning af krigen mod Irak P-1840/03

Charles Tannock Kommissionens holdning, at terrorisme ikke udgør et brud
på menneskerettighederne

P-1841/03

Ulpu Iivari Ligebehandling af bloddonorer P-1842/03

Charles Tannock Rådets holdning, at terrorisme ikke udgør et brud på
menneskerettighederne

E-1843/03

Bill Miller Behandling af bøsser, lesbiske og transseksuelle i Polen E-1844/03

Giorgio Celli Anmodning om ændring af direktivet om levesteder med
henblik på, at der kan drives jagt på den iberiske ulv syd
for Duero-floden

E-1845/03

Mario Borghezio Uforenelighed mellem EU-hverv med
beslutningsbeføjelse og medlemskab af Bilderberg-
klubben og Den Trilaterale Kommission

E-1846/03

Luigi Vinci Overholdelse af direktivet om vurdering af bestemte
planers og programmers indvirkning på miljøet i
forbindelse med bygningen af motortrafikvejen Milano-
Bergamo-Brescia

E-1847/03

Luigi Vinci Undersøgelser mod formanden for
menneskerettighedssammenslutningen i Diyarbakir

E-1848/03

Kyösti Virrankoski Handel med landbrugsbedrifter og landbrugsreformen P-1849/03

Angelika Niebler EU-støtte til handicappede fra 2004 E-1850/03
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Concepció Ferrer Foranstaltninger til forebyggelse af SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) - tekstiler

P-1851/03

Karin Riis-Jørgensen EU-rettens krav om udbud af færgefart P-1852/03

Stavros Xarchakos Fællesskabsstøtte til Grækenland og formidlende
forvaltningsorganer

E-1853/03

Stavros Xarchakos Jordskred i Grækenland og skader på
infrastrukturprojekterne

E-1854/03

Anna Karamanou Menneskerettigheder i EU - mangel på et kollektivt
system for indberetning af menneskerettighedskrænkelser
i medlemsstaterne

E-1855/03

Mihail Papayannakis Flytning af det offentlige elektricitetsselskab DEI's
elkraftværk (ASP) på Lesbos

E-1856/03

Brian Simpson Beskyttelse af ankomst- og afgangstidspunkter for
regionale rutefly

E-1857/03

Proinsias De Rossa EU-støtte til rehabilitering af overlevende torturofre E-1858/03

Proinsias De Rossa Harejagt i Irland E-1859/03

Joost Lagendijk Statsstøtte til fodboldklubber E-1860/03

Alexander de Roo Minotauro-projektet E-1861/03

Erik Meijer Modstridende oplysninger om de økonomiske resultater
samt følgerne for miljø og sundhed af udvidelsen af Sofias
lufthavn

E-1862/03

Bernd Lange Problemer med gennemførelse af det 6. rammeprogram
for forskning som følge af revisionsudgifter

E-1863/03

Avril Doyle Farligt affald E-1864/03

Anders Wijkman National fortolkning af fællesskabsbestemmelserne om
beskyttelsen af truede dyrearter

E-1865/03

Christopher Huhne Prisspredning E-1866/03

Christopher Huhne Gennemsnitlige kapitalomkostninger i euroområdet E-1867/03

Christopher Huhne Aktiekultur E-1868/03

Christopher Huhne Pensionstab E-1869/03

Christopher Huhne Sikkerhedsstillelse E-1870/03

Christopher Huhne Inddrivelse af lån E-1871/03

Christopher Huhne Krav om åbenhed E-1872/03

Christopher Huhne Krav i forbindelse med børsnotering E-1873/03
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Christopher Huhne Godkendelse af tegningsprospekter E-1874/03

Christopher Huhne Besøg på stedet E-1875/03

Christopher Huhne Tegningsprospekter - nominel værdi af emissioner E-1876/03

Christopher Huhne Uddelegering af myndighed til at godkende
tegningsprospekter

E-1877/03

Christopher Huhne Konsekvensvurdering E-1878/03

Christopher Huhne Pristilnærmelser i Euroområdet E-1879/03

Christopher Huhne Kapitalstrømme mellem eurolandene E-1880/03

Christopher Huhne EU-interne udenlandske direkte investeringer E-1881/03

Christopher Huhne Euroens virkninger for handelen E-1882/03

Christopher Huhne Euroens virkninger for handelen E-1883/03

Christopher Huhne Handelsintensitet i euroområdet E-1884/03

Christopher Huhne Krav om gennemsigtighed E-1885/03

Emmanouil Bakopoulos Iraks kulturarv P-1886/03

Emmanouil Bakopoulos Olympic Airways E-1887/03

Emmanouil Bakopoulos International lufttransport E-1888/03

Christopher Heaton-Harris Eurostat P-1889/03

Christopher Heaton-Harris Generaldirektøren for Eurostat E-1890/03

Margrietus van den Berg og Jan
Wiersma

Irans nukleare aktiviteter E-1891/03

María Sornosa Martínez Mangelfuld beskyttelse af Albufera (Valencia, Spanien) E-1892/03

María Sornosa Martínez Manglende kontrol med farligt affald i Valencia-regionen E-1893/03

María Sornosa Martínez Forvaltning af giftigt affald i Valencia-regionen E-1894/03

María Sornosa Martínez Forvaltningsplan for mineralske ressourcer og Natura
2000-områder i Valencia-regionen

E-1895/03

María Sornosa Martínez Alarmerende stigning i tilfældene af legionærsyge i Alcoy E-1896/03

Nelly Maes Fødevarebistand til Zimbabwe E-1897/03

Jillian Evans Delfiner i fangenskab E-1898/03

Jillian Evans Delfiner i trawlnet E-1899/03

María Sornosa Martínez Nitratforurening i den autonome provins Valencia E-1900/03



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 23

Bulletin 30.06.2003 - DA - PE 332.926

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Forarbejdede tomater E-1901/03

Lord Inglewood Moms og det europæiske kunstmarked E-1902/03

Caroline Lucas Grænseoverskridende samarbejde (Interreg) E-1903/03

Alexandros Alavanos Forøgelse af Grækenlands statsgæld P-1904/03

Stavros Xarchakos Reklame for fællesskabsstøtterammen 2008 i Grækenland E-1905/03

Stavros Xarchakos Teleafstemning - troværdighed og omkostninger for de
europæiske borgere

E-1906/03

Patricia McKenna Bebyggelsen Les Marines i Denia i den autonome spanske
region Valencia

E-1907/03

Eija-Riitta Korhola Forsinket udbetaling af udviklingsstøtte E-1908/03

Michl Ebner Natura 2000 P-1909/03

Margrietus van den Berg Underjordisk deponering af nukleart affald E-1910/03

Johannes Blokland og Rijk van
Dam

Eventuelle følger af Domstolens domme i sag C-469/00
og C-108/01 for konkurrencepolitikken

E-1911/03

María Sornosa Martínez De spanske myndigheders tildeling af
tjenesteydelseskontrakter til helikopterfirmaer fra
tredjelande

E-1912/03

María Sornosa Martínez Anvendelse af helikoptere fra tredjelande til
brandslukning i Italien og Spanien

E-1913/03

María Sornosa Martínez Overtrædelse af Fællesskabets konkurrenceregler i den
spanske helikopterbranche

E-1914/03

María Sornosa Martínez EU-budgetmidler til bekæmpelse af skovbrande i Spanien
og den faktiske anvendelse heraf i perioden 1996-2002

E-1915/03

María Sornosa Martínez Manglende overholdelse af direktiv 2000/79/EF om
arbejdstiden i civil luftfart for så vidt angår
helikopterbranchen i Spanien

E-1916/03

María Sornosa Martínez Manglende overholdelse af EF-bestemmelser i forbindelse
med videregivelse af tjenesteydelseskontrakter i
underentreprise til helikopterfirmaer fra tredjelande

E-1917/03

Herbert Bösch Sorte konti i Eurostat og de ansvarlige tjenestemænds
pligt til at betale skadeserstatning

E-1918/03

Herbert Bösch Afhøring af de berørte tjenestemænd i Eurostat-sagen E-1919/03

Carlos Bautista Ojeda Indførsel af konserverede mandariner i stykker fra Kina E-1920/03

Carlos Bautista Ojeda Konserverede mandariner i stykker fra Kina E-1921/03



MEDLEMMERNES AKTIVITETER24

Bulletin 30.06.2003 - DA - PE 332.926

María Izquierdo Rojo og andre Den administrative situation omkring den opdæmmede sø
Breña II

E-1922/03

Helena Torres Marques EU-støtte til den caribiske turistsektor (opfølgning af svar
på forespørgsel nr. P-0743/03, afgivet af Nielson på
Kommissionens vegne)

P-1923/03

Benedetto Della Vedova Overtrædelse af aftalen mellem Schweiz og EU om
godstransport og personbefordring, indgået den 21. juni
1999

P-1924/03

Peter Skinner Varmetilskud E-1925/03

Roberto Bigliardo 709-opkald E-1926/03

Jules Maaten Okse- og svineproteiner i hønsekød E-1927/03

Maria Carrilho Bistand til hjemstedsfordrevne i Asien og Latinamerika:
forlængelse af forordning (EF) nr. 2130/2001 af 29.
oktober 2001

E-1928/03

Lennart Sacrédeus Fordrivelse af befolkningen fra Sudans olierige områder E-1929/03

Lennart Sacrédeus Fordrivelse af befolkningen fra Sudans olierige områder E-1930/03

Horst Schnellhardt Tiltrædelseslandenes gennemførelse af EU-
levnedsmiddelstandarder

P-1931/03

Dirk Sterckx Olympic Airways P-1932/03

Dana Scallon Social udvikling P-1933/03

Marie Isler Béguin Fremtidsudsigterne for Life-instrumentet P-1934/03

Elly Plooij-van Gorsel Gennemførelse af telekommunikationspakken P-1935/03

Anne Jensen Havnesikkerhed E-1936/03

Mihail Papayannakis Jernbaneforbindelsen mellem Korinth og Patras E-1937/03

Catherine Stihler Ulovlig beskæftigelse i fiskerisektoren E-1938/03

Giles Chichester Kommissionens kvartårlige briefings og Small Business
Europe: regeringsfinansierede, nationale instansers
deltagelse i Kommissionens briefings

E-1939/03

Christopher Huhne Ordningen til fritagelse for stempelafgift E-1940/03

Christopher Huhne Ordningen til fritagelse af stempelafgift E-1941/03

Kyösti Virrankoski Arbejdsløse jobsøgendes muligheder i Finland for
jobsøgning i udlandet

E-1942/03

Alexander de Roo Nitratdirektivet og omstrukturering af intensivt kvægbrug E-1943/03

Bart Staes Det indre marked for fjernsynsreklame omkring
programmer for mindreårige

E-1944/03
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Elly Plooij-van Gorsel Tilpasning af den nederlandske medielov E-1945/03

Camilo Nogueira Román Undersøgelser vedrørende tilskud fra den spanske stat til
selskabet Izar og fornyet overdragelse til det galiciske
værft Izar-Fene af bygningen af handelsfartøjer

E-1946/03

Camilo Nogueira Román 62 spanske militærfolk omkommet ved en ulykke i
Tyrkiet ved deres tilbagevenden fra Afghanistan

E-1947/03

Roger Helmer Folkeafstemning i Litauen E-1948/03

Christa Randzio-Plath Alkoholmonopolet TEKEL E-1949/03

Daniel Cohn-Bendit og Monica
Frassoni

Problemerne i Eurostat E-1950/03

Giacomo Santini Forbud mod transit gennem Østrig P-1951/03

Paulo Casaca Alvorlig forsinkelse af gennemførelsen af
Samhørighedsfonden i Portugal

P-1952/03

Lissy Gröner Ikke-anvendte EU-bevilllinger i Bayern på 17 mio euro
for 2002

E-1953/03

Jannis Sakellariou Situationen vedrørende yezidernes menneskerettigheder i
Georgien

E-1954/03

Baroness Sarah Ludford Behandling af kyllinger til konsum E-1955/03

María Sornosa Martínez Udsendelse af enkeltskroget spansk olietankskib med
henblik på deltagelse i krigen i Irak

E-1956/03

Giacomo Santini Forbud mod transit gennem Østrig E-1957/03

Paulo Casaca Oplysninger om EUGFL, Garantisektionen E-1958/03

Paulo Casaca Kontrolmissioner til de nationale agenturer, som forestår
udbetalingerne fra EUGFL, Garantisektionen

E-1959/03

Elspeth Attwooll Vejtransportmanagere E-1960/03

Alexander de Roo Møde i Ispra om Spaniens nationale vandplan P-1961/03

Georges Berthu Kommende regnskabsstandarder inden for
forsikringssektoren

P-1962/03

Konstantinos Hatzidakis Miljøforurening forårsaget af det uafhængige
elproduktionsanlæg i Mitilini

E-1963/03

Proinsias De Rossa Procedurer i medfør af artikel 226 i EF-traktaten for
manglende overholdelse af artikel 292 i EF-traktaten

E-1964/03

Proinsias De Rossa Fritagelse fra kravet om tilladelser i henhold til
affaldsdirektivet fra 1975

E-1965/03
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Proinsias De Rossa Forbrænding af irsk sygehusaffald i Det Forenede
Kongerige

E-1966/03

Proinsias De Rossa Den irske regerings politik til forebyggelse af
affaldsdannelse og nyttiggørelse af affald

E-1967/03

Proinsias De Rossa Behandling af farligt affald i Irland E-1968/03

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse i
Irland

E-1969/03

Proinsias De Rossa Genbrugsafgifter på husholdningsgenstande E-1970/03

Cristiana Muscardini Flyvninger med ultralette fly E-1971/03

Bart Staes Pressemeddelelser om Belgien - sprog E-1972/03

Anna Karamanou Krænkelse af Romaernes rettigheder i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien

P-1973/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Erstatning til jordskælvsofre i Attika P-1974/03

Anna Karamanou Sundhedsrisici forbundet med almindeligt udbredt
antidepressiv medicin

E-1975/03

Anna Karamanou Højtstående politikere indblandet i pædofilisager i
Portugal

E-1976/03

Anna Karamanou Krænkelse af romaernes rettigheder i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien

E-1977/03

Gabriele Stauner Kommissionens afbrydelse af sine forretningsforbindelser
med Groupe Planistat

P-1978/03

Ian Hudghton Syntetiske gestagener i p-piller og hormonal
substitutionsterapi (HRT)

P-1979/03

Toine Manders Rygeforbud i den nederlandske hotel- og
restaurationssektor

P-1980/03

Elly Plooij-van Gorsel NOS's rolle i forbindelse med tildeling af en offentlig
kontrakt for DAB-sendere

P-1981/03

Gabriele Stauner Revisionsrettens revision af Eurostat E-1982/03

Alexandros Alavanos Oprettelse af et gymnasium i Rizokarpazo i den besatte
del af Cypern

E-1983/03

Alexandros Alavanos Tyrkiets krænkelser af Grækenlands luftrum E-1984/03

Anna Karamanou Skandale om ulovlige sterilisationer i Slovakiet E-1985/03

Konstantinos Hatzidakis Luftforurening i Athen og Thessaloniki E-1986/03

Piia-Noora Kauppi og Per-Arne
Arvidsson

Anvendelse af principperne for nuklear sikkerhed på EU-
tiltrædelseslandene

E-1987/03
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Finansiering af joint ventures i fiskerisektoren E-1988/03

Maurizio Turco og Monica
Frassoni

Anvendelse af kvotaordningen for mælk i Den Italienske
Republik

E-1989/03

Marco Cappato og andre Udøvelse af retten til religionsfrihed E-1990/03

Erik Meijer Belysning af omstændigheder i Kommissionens
organisation, som har bidraget til, at
kommissionstjenestemand Quatraro døde i 1993, samt det
dermed forbundne hemmelighedskræmmeri

E-1991/03

José Ribeiro e Castro Europa og terrorisme E-1992/03

Benedetto Della Vedova Misbrug af dominerende stilling i forbindelse med
distribution af dagblade og tidsskrifter

P-1993/03

Pietro-Paolo Mennea Tv-transmissionsrettigheder P-1994/03

Alexandros Alavanos Jernbanelinjer i Athens centrum P-1995/03

Mihail Papayannakis Rensningsanlægget i Rafina E-1996/03

Mihail Papayannakis Omsiggribende spamming E-1997/03

Konstantinos Hatzidakis Bestemmelser om konventionalbod i
koncessionskontrakten for Eleftherios Venizelos-
lufthavnen, hvad angår tilkørselsvejene

E-1998/03

Stavros Xarchakos Udslip af clophen (PCB) i Athens centrum E-1999/03

Jan Dhaene og Patricia McKenna Radioaktive udledninger fra Sellafield E-2000/03

Jan Dhaene og Patricia McKenna Radioaktive udledninger fra Sellafield E-2001/03

Salvador Garriga Polledo Styrkelse af en europæisk undervisningskultur E-2002/03

Salvador Garriga Polledo Frit omløb af eurosedler E-2003/03

Salvador Garriga Polledo Verdensbank for lægemidler til fattige lande E-2004/03

Jan Dhaene Fiskale foranstaltninger og foranstaltninger vedrørende
kvalitetsstandarder af hensyn til færdselssikkerheden og
branchen for handel med og fabrikation af cykler

E-2005/03

Bart Staes og Jan Dhaene Kaution for spildolie fra søgående skibe - europæiske
konkurrencevilkår

E-2006/03

Olivier Dupuis Fortsat tilbageholdelse af Thich Quang Do i Vietnam P-2007/03

Marianne Thyssen Fuglepestepidemien i Belgien - erstatning til
fjerkræssektoren

P-2008/03

José Ribeiro e Castro Kvindeorganisationer - Budgetpost A-3046 P-2009/03

Lissy Gröner EU-midler uddelt gennem katolske organisationer i 1997-
2002

E-2010/03
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Ioannis Marinos Gennemførelse af fællesskabsretten i Cypern E-2011/03

Glyn Ford Udlån af personale E-2012/03

Robert Goebbels Forordningen om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler

E-2013/03

Robert Goebbels Konkurrenceforvridning i forbindelse med CO2-
emissionsrettigheder

E-2014/03

Lucio Manisco Salg til private af det middelalderlige bygningskompleks
Castrum i San Gimignano

E-2015/03

Jan Dhaene Teknisk udrustning på lastvogne E-2016/03

Jan Dhaene Teknisk udrustning på lastvogne E-2017/03

Bart Staes Forskelsbehandling af sprog - brugere af modersmålet E-2018/03

Bart Staes Antidumpingbestemmelser og indførsel af cykler fra Kina E-2019/03

Sérgio Marques Støtteordning for producenterne inden for fiskerisektoren E-2020/03

Sérgio Marques Støtteordning for producenterne inden for fiskerisektoren E-2021/03

Lennart Sacrédeus Anholdelsen af nobelprismodtager Aung San Suu Kyi E-2022/03

Herbert Bösch Kommissionens samarbejde med virksomheden GIM E-2023/03

Maurizio Turco Krænkelse af trosfriheden i Turkmenistan E-2024/03

Mihail Papayannakis Udslip af clophen E-2025/03

José Pomés Ruiz Sikker transport af våben og sprængstoffer P-2026/03

Erik Meijer Undtagelsesmuligheder for at undgå farlig oplagring af
radioaktivt affald i porøs jord uden muligheder for køling
eller genopgravning

E-2027/03

Erik Meijer Risikoen for bedrageri og den unødige sendrægtighed, når
det græske toldvæsen ved grænsen til Makedonien
indsamler EU-borgeres pas

E-2028/03

Erik Meijer Forhøjelse af gebyret for transitvisum, hvormed personer
ved rejser mellem EU's nuværende og fremtidige
medlemsstater får adgang til Serbien

E-2029/03

Jaime Valdivielso de Cué "Geografisk" vejafgift P-2030/03

Antonios Trakatellis Gennemførelse af fællesskabslovgivning om fast affald og
affaldsdeponering i Grækenland

P-2031/03

Bart Staes Positiv kreditoplysningscentral - europæisk harmonisering P-2032/03

Konstantinos Hatzidakis Genåbning af det græske gymnasium i Rizokarpaso E-2033/03
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Virksomhedslukninger og kollektive afskedigelser E-2034/03

Richard Corbett Personalets familiemedlemmer som praktikanter E-2035/03

Chris Davies Traktat om Østrigs tiltrædelse af EU E-2036/03

Miquel Mayol i Raynal Tyrkiet og benægtelsen af folkedrabet på armenerne E-2037/03

Miquel Mayol i Raynal Tyrkiet og benægtelsen af folkedrabet på armenerne E-2038/03

Joan Vallvé Støtteordningen for tørret frugt E-2039/03

Joan Vallvé Støtteordningen for tørret frugt E-2040/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Rusland som følge af
eksklusive samarbejdsaftaler med den russiske ortodokse
kirke

E-2041/03

Marco Pannella og andre Drabet i Cambodja på Poul Vin, talsmand for
oppositionspartiet Sam Raisi Party, og Unionens
initiativer med henblik på valget den 28. juli 2003

E-2042/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af religionsfriheden og midler til at sikre
overholdelsen heraf

E-2043/03

Christopher Huhne Små og mellemstore virksomheder E-2044/03

Maurizio Turco og andre Alvorlige og vedvarende krænkelser af de grundlæggende
menneskerettigheder for det uighuriske mindretal i den
kinesiske region Xinjiang i Østturkistan

E-2045/03

Anne Jensen Tysk vejskat E-2046/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af religionsfriheden i Laos: arrestation af
kristne borgere, fordi de ikke vil give afkald på deres tro

E-2047/03

Bart Staes Sodfiltre til busser E-2048/03

* * *
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SPØRGETID
(B5-0097/03) den 3. og 4. juni 2003

22 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Sarah LUDFORD Menneskehandel H-0291/03

Alexandros ALAVANOS Et net til epidemiologisk overvågning H-0292/03

Bernd POSSELT EU - Ukraine H-0300/03

Ioannis MARINOS Problemer med finansieringen af GALILEO H-0309/03

Paulo CASACA Liste over terrororganisationer H-0312/03

Lennart SACRÉDEUS Overtrædelser af menneskerettighederne på Cuba H-0313/03

Claude MORAES Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki i juni H-0321/03

Richard HOWITT Foreslået EU-agentur for udvikling af forsvarsevnen og
indkøb

H-0325/03

Olivier DUPUIS Det iranske styres atomvåbenprogram H-0330/03

Gianfranco DELL'ALBA Irans forsøg på at skabe usikkerhed i Mellemøsten H-0331/03

Maurizio TURCO Det iranske styres miltbrandprogram H-0332/03

Marco CAPPATO Demokrati og menneskerettigheder i Iran H-0333/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Stavros XARCHAKOS Foranstaltninger til bekæmpelse af den dødelige virus SARS H-0317/03

Lennart SACRÉDEUS Overtrædelser af menneskerettighederne på Cuba H-0314/03
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. MONTI

Ward BEYSEN Parallelhandel H-0315/03

Fru REDING

Bernd POSSELT Mindretallenes sprog H-0301/03

Joan VALLVÉ Vold på fodboldstadier H-0306/03

Theresa ZABELL Artikel om sporten i den kommende traktat H-0328/03

Fru DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Gennemførelse af Rådets direktiv 1999/70/EF i Grækenland H-0293/03

Paul RÜBIG EU-ældrekort H-0302/03

Michl EBNER Ungdomsarbejdsløshed H-0304/03

Roy PERRY Fejlagtig anvendelse af direktivet om erhvervede rettigheder
med hensyn til britiske lektorer

H-0316/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JUNI 2003

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 21 12 8 10 1 0 0 GIANNITSIS

Kommissionen 34 10 23 11 1 0 0 BYRNE
MONTI
REDING
DIAMANTOPOULO

I alt 55 22 31 21 2 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

3/2003 328.896 José Riberiro e Castro Tidspunktet for den næste regeringskonference 19.02.2003 19.05.2003 39

4/2003 329.639 Charles Tannock, Theresa Villiers,
Roger Helmer, Patricia McKenna og
Alexander de Roo

Transport af levende dyr fra medlemsstater og EU-
kandidatlande

10.03.2003 10.06.2003 334

5/2003

6/2003

7/2003

330.557

331.187

331.591

Arlene McCarthy, Janelly Fourtou,
Toine Manders, Mercedes Echerer og
Marcelino Oreja Arburua

Mario Borghezio

Catherine Guy-Quint, Colette Flesch,
Freddy Blak, Brian Simpson og
Terence Wynn

Bekæmpelsen af piratkopiering og
varemærkeforfalskning i det udvidede EU

Udsendelse af en EU-delegation til Irak med henblik
på at sikre overholdelse af Genève-konventionen om
krigsfanger

Diskriminering af en mindretalssport

26.03.2003

07.04.2003

14.04.2003

26.06.2003

07.07.2003

14.07.2003

321

14

138

                                                     
1 Situationen pr. 05.06.2003
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8/2003 332.622 Claude Moraes, Michael Cashman,
Kathalijne Buitenweg, Carmen
Cerdeira Morterero og Ozan Cayhun

Gemmenførelse af artikel 13-foranstaltninger i form
af antidiskrimineringsdirektiver (race. ligestilling og
beskæftigelse) i den nationale lovgivning

12.05.203 12.08.2003 72

9/2003 332.931 Kathalijne Buitenweg, Andrew Duff,
Christopher Heaton-Harrris, Michiel
van Hulten og Helle Thorning-Schmidt

Europa-Parlamentets ret til at fastlægge sit hjemsted 02.06.2003 02.09.2003 118
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UDVALG
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Sameksistens mellem genetisk ændrede
afgrøder og konventionelle og økologiske
afgrøder

AGRI (K) 12.06.03

PESÄLÄ
(ELDR)

Arktisk landbrug AGRI (K) 12.06.03

KUCKELKORN
(PSE)

Styreformer i EU: Rammer for
europæiske reguleringsorganer

BUDG (M) 17.06.03 C5-0203/03

KUCKELKORN
(PSE)

Regionale sprog og mindre udbredte
sprog i Europa i forbindelse med
udvidelsen og den kulturelle
mangfoldighed+

BUDG (M) 17.06.03

PERRY
(PPE-DE)

Budget 2004: Sektion III, Kommissionen CULT (M) 12.06.03

ROCARD
(PSE)

Kultur 2000: Rammeprogram 2000-2004
forlængelse til 2006 (afg. 508/2000/EF)

CULT (K) 12.06.03 C5-0178/03

LULLING
(PPE-DE)

Offentlig forvaltning: Finansielle
kvartalsregnskaber, ENS 95-kategorier

ECON (K) 04.06.03 C5-0222/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Budget 2004: Sektion III, Kommissionen ENVI (M) 11.06.03

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Forurening fra skibe: Bekæmpelse,
styrkelse af strafferammen

ENVI (M) 16.06.03 C5-0244/03

NOBILIA
(UEN)

Styreformer i EU: Trepartsmålkontrakter
og -overenskomster mellem EF,
medlemsstater, lokale/regionale
myndigheder

ENVI (M) 16.06.03 C5-0202/03

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Bevarelse af fiskebestandene: Torsk,
genopretning af bestandene

ENVI (M) 16.06.03 C5-0237/03
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GRUPPE
VERTS/ALE

Kerneenergi: Sikkerheden i nukleare
anlæg, grundlæggende principper og
generelle principper

ENVI (M) 16.06.03 C5-0228/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Kerneenergi: Brugt nukleart brændsel og
radioaktivt affald, forvaltningssikkerhed

ENVI (M) 16.06.03 C5-0229/03

FLORENZ
(PPE-DE)

Miljø og sundhed: Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (Ændr. dir.
2002/96/EF)

ENVI (K) 16.06.03 C5-0191/03

GRUPPE
PPE-DE

Pesticidrester: Maksimalgrænseværdier
(Ophæv. dir. 76/895/EØF, 86/362/EØF,
86/363/EØF)

ENVI (K) 16.06.03 C5-0108/03

GRUPPE
PPE-DE

Fødevaresikkerhed: Krav til
foderstofhygiejne

ENVI (K) 16.06.03 C5-0175/03

GRUPPE
GUE/NGL

Udvindingsindustrien:
affaldsforvaltning+

ENVI (K) 16.06.03 C5-0256/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Transeuropæiske transportnet:
Automatiske bompengesystemer,
udbredelse af og indbyrdes kompatibilitet

ITRE (M) 11.06.03 C5-0190/03

GRUPPE
PPE-DE

Søtransport: Skibes og havnefaciliteters
sikkerhed+

ITRE (M) 11.06.03 C5-0218/03

CAUDRON
(GUE/NGL)

Beskatning af energiprodukter ITRE (M) 19.06.03 C4-0155/97

GRUPPE
PSE

Sydøsteuropa: Stabiliserings- og
associeringsprocessen (2. årsberetning)

ITRE (M) 19.06.03 C5-0211/03

GRUPPE
PSE

EF-tilskud til transeuropæiske net+ ITRE (K) 19.06.03 C5-0199/03

OREJA
(PPE-DE)

Styreformer i EU: Trepartsmålkontrakter
og -overenskomster mellem EF,
medlemsstater, lokale/regionale
myndigheder

JURI (M) 17.06.03 C5-0202/03

LEHNE
(PPE-DE)

Anmodning om ophævelse af Pannellas
immunitet

JURI (K) 10.06.03 IMM032116

DOORN
(PPE-DE)

Verificering af virkningerne af
fællesskabsretten og
høringsprocedurerne+

JURI (K) 17.06.03
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MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Beskyttelse af forbrugernes interesser:
Søgsmål med påstand om forbud
(kodificeret udgave)

JURI (K) 17.06.03 C5-0230/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Elektrisk materiale bestemt til anvendelse
inden for visse spændingsgrænser
(Kodificeret udgave)

JURI (K) 17.06.03 C5-0231/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Råtobak: Fælles markedsordning
(Kodificeret udgave)

JURI (K) 17.06.03 C5-0247/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og
Betalingsbalancestatistik (kodificeret
udgave)

JURI (K) 17.06.03 C5-0259/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Svinekød: den fælles markedsordning
(kofificeret udgave)

JURI (K) 17.06.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om ophævelse af Korakas
immunitet

JURI (K) 17.06.03 IMM032117

SOUCHET
(NI)

Fiskeriaftale EF/Mauritanien: Protokol
for perioden 3.12.2002-2.12.2003

PECH (K) 10.06.03 C5-0236/03

CAVERI
(ELDR)

Lufttransport: Tildeling af ankomst- og
afgangstidspunkter i Fællesskabets
lufthavne (Ændr. forord. (EØF) 95/93)

RETT (K) 12.06.03 C5-0277/01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens Tjenestegrene om de nationale
foranstaltninger, der er iværksat af medlemsstaterne vedrørende
brystimplantater

FEMM
ENVI

SEC (03) 175
endel.

Rapport om høringssvarene grønbogen om strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk
anklagemyndighed

CONT COM (03) 128
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
foranstaltninger, som skal træffes af medlemsstaterne for at sikre alle
unionsborgeres deltagelse i 2004-valget til Europa-Parlamentet i et
udvidet EU

AFCO COM (03) 174
endel.

Rapport fra Kommissionen om gennemførligheden af udarbejdelse og
vedligeholdelse af en positivliste over fodermidler

ENVI
AGRI

COM (03) 178
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet med
henblik på fremlæggelse af en handlingsplan for indsamling og analyse
af EF-statistikker på indvandringsområde

ECON
LIBE

COM (03) 179
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af afgørelse nr. 1445/2000/EF om anvendelse af
arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i landbrugsstatistik for
perioden 1999-2003

BUDG
AGRI

COM (03) 181
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den
verdensomspændende radiokommunikationskonference 2003 (WRC-
03)

CULT
RETT
ITRE

COM (03) 183
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Opfølgning af hvidbogen "Et
nyt afsæt for europæisk ungdom" - Forslag til fælles målsætninger for
inddragelse og orientering af de unge i henhold til Rådets resolution af
27. juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på
ungdomsområdet

FEMM
CULT

COM (03) 184
endel.

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning for FFC ENVI
ITRE

COM (03) 189
endel.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 14.-15. MAJ 2003

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i
deres fulde ordlyd på alle 11 officielle EU-sprog:

http://www.esc.eu.int (under "Documents")

http://www.cese.europa.eu
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Plenarforsamlingen den 14. og 15. maj 2003 var markeret ved deltagelsen af repræsentanter
for det organiserede civilsamfund i tiltrædelseslandene og fremtrædende personer fra de økonomiske og
sociale råd i medlems- og tiltrædelseslandene.

1. REVISION AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

•  Revision af den fælles landbrugspolitik – 2003
Ordfører: Rudolf Strasser (Gruppen Andre Interesser - A)
Medordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen - D)

 
− Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0006-0007 CNS - CESE 591/2003
 
− Hovedpunkter:

EØSU er tilhænger af, at den fælles landbrugspolitik tilpasses ændrede krav. Det har i initiativudtalelser
beskæftiget sig intensivt med videreudvikling af de direkte betalinger til landbruget. Men det afviser et
pludseligt systemskifte, som Kommissionens forslag om at ændre de hidtidige areal- og dyrepræmier til
en enkeltbetaling pr. bedrift ville indebære. Enhver mindskelse af forbindelsen mellem
markedsregulering og produktion vil kun føre til større forstyrrelser for landbrugserhvervet, herunder
navnlig i de dårligt stillede regioner. Udvalget beklager, at Kommissionen ikke har fulgt dets opfordring
til i stedet for en betaling pr. bedrift f.eks. at overveje og søge at gennemføre en basisstøtte suppleret
med produktrelaterede tilskud.

De foreliggende forslag om bedriftspræmie og krydsoverensstemmelse indeholder efter EØSU's
opfattelse desværre ikke noget tilfredsstillende svar på, hvordan samfundets omfattende krav til
landbruget (i form af høje europæiske normer) skal honoreres, hvis landbrugsmarkederne liberaliseres
(WTO-forhandlingernes målsætning). Dermed er der fortsat grund til at nære bekymring for, at
afvandringen af unge mennesker fra landbruget fortsætter i mange europæiske regioner. Det er også
tvivlsomt, om de foreliggende forslag i det lange løb kan accepteres af offentligheden.

Efter EØSU's opfattelse kan det nye forslag om krydsoverensstemmelse medvirke til, at bestemmelserne
om fødevaresikkerhed, arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og dyrebeskyttelse praktiseres ens i hele EU.
Men bestemmelserne om krydsoverensstemmelse skal kunne gennemføres i praksis, og det
administrative besvær skal være overkommeligt.

Efter EØSU's opfattelse bør reformforslagene præges stærkere af frivillige foranstaltninger eller
tilskyndelser. Således bør benyttelse af bedriftsrådgivningssystemet ske på frivillig basis. Reformen bør
heller ikke indføre obligatorisk, tiårig, vedvarende jordudtagning, men tværtimod bibeholde princippet
om roterende jordudtagning på frivillig basis, ikke mindst fordi sidstnævnte metode møder stor sympati
både hos landbrugerne og i samfundet.
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EØSU går stærkt ind for, at landbrugspolitikkens anden søjle, udvikling af landdistrikterne, udbygges. På
det punkt står lovgivningsforslagene med henblik på reform af den fælles landbrugspolitik klart tilbage
for meddelelsen fra juli 2002 om midtvejsrevisionen. At udbygge den 2. søjle udelukkende ved hjælp af
gradueringen ville svække komplementariteten mellem den fælles landbrugspolitiks to søjler. Med
hensyn til forbedring af produktkvalitet, fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse går forslagene i den
rigtige retning. Dog stilles der ikke tilstrækkelige midler til rådighed hertil, men udvalget anser det for
muligt, at midlerne forøges i forbindelse med den forestående reform af strukturfondene.

− Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for korn
- Ordfører: Sandro Mascia (Arbejdsgivergruppen – I)

 
− Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003

 
− Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio

(Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for ris
- Ordfører: María Luísa Santiago (Arbejdsgivergruppen– P)

- Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003

- Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for tørfoder
Ordfører: Hans-Joachim Wilms (Lønmodtagergruppen – D)

- Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003
- Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio

(Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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∙∙∙∙ Reform af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for mælk
Ordfører: Bernd Voss (Gruppen Andre Interesser – D)

- Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003

- Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

2. BESKÆFTIGELSE

•  Retningslinjer for beskæftigelsen
 Hovedordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL)
 

– Reference: KOM(2003) 176 endelig –  2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003
 

– Hovedpunkter:

EØSU kan tilslutte sig Kommissionens argumentation og lægger især vægt på sikringen af
overensstemmelse og komplementaritet i forholdet mellem beskæftigelsesretningslinjerne og de
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik. EØSU mener desuden, at moderniseringen og
retningslinjernes treårige varighed er af stor betydning for den europæiske beskæftigelsesstrategis
fremtidsudsigter.

De nye retningslinjer for beskæftigelsen er en stor udfordring for EU's nye medlemsstater. Dette faktum
pålægger Kommissionen et særligt ansvar for at støtte de nye medlemsstaters bestræbelser på at opfylde
Unionens forventninger.

EØSU gør opmærksom på, at der ikke findes en konkret og særskilt prioritering af indvandring, men at
spørgsmålet nævnes i forbindelse med de øvrige prioriteringer.

EØSU spørger sig selv, om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt at samle alle de foranstaltninger,
der har til formål at afskaffe hindringer for adgang til arbejdsmarkedet, herunder også forskelsbehandling
af arbejdstagere, der er statsborgere i tredjelande, og regionale forskelle i én retningslinje.

EØSU lægger en særlig vægt på livslang læring og mener ikke, at målet om at øge andelen af deltagere i
voksenuddannelse  i tilstrækkelig grad opfylder vidensamfundets store behov.

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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EØSU støtter, at det tilstræbes at skabe bedre betingelser for, at arbejde og familieliv kan forenes,
navnlig ved at sørge for ordninger for børn og andre med pasningsbehov. Endelig gentager EØSU sin
opfordring til medlemsstaterne om at spille en stor rolle i de nationale handlingsplaner og insisterer på, at
retningslinjerne, når de omsættes til praksis i medlemsstaterne, skal ledsages af kvantitative mål på
nationalt, regionalt og lokalt niveau.

 
– Kontakt:  Susanne Johansson
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

3. EU-BORGERSKAB

•  Adgang til unionsborgerskab i EU
 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen - E)
 

– Reference: Initiativudtalelse – CESE 593/2003

– Hovedpunkter:

Den 6. februar offentliggjorde konventets præsidium sit udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten.
Artikel 5 inkorporerer charteret om grundlæggende rettigheder i forfatningen, mens artikel 7 definerer
unionsborgerskab således: "Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat.
Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette".

Dette forslag udelukker tredjelandsstatsborgere fra unionsborgerskab, også selv om de er fastboende i
EU.

EØSU har i adskillige udtalelser foreslået, at forfatningen skal tildele tredjelandsstatsborgere med fast
bopæl i EU unionsborgerskab.

Unionsborgerskabet bør være kernen i det europæiske projekt. Konventet er i færd med at udvikle et
stort politisk projekt, for at alle borgere kan føle, at de er en del af et demokratisk politisk fællesskab af
supranational karakter. Tiden er inde til at give unionsborgerskabsbegrebet en ny dimension: et
unionsborgerskab, der ikke blot er baseret på statsborgerskab, men også på fast bopæl i EU.

EØSU bifalder inkorporeringen af charteret om grundlæggende rettigheder i forfatningen og
tilslutningen til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder, hvilket indebærer en anerkendelse af begrebet "medborgerskab", som er den første
etape hen imod  et aktivt unionsborgerskab for alle med fast bopæl i EU.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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EØSU er enigt i unionsborgerskabets karakter: det er et supplement til det nationale statsborgerskab og
træder ikke i stedet for dette. Det nye kriterium for tildeling af unionsborgerskab, som EØSU foreslår,
kan åbne nye perspektiver for fastboende udlændinge, som ikke er statsborgere i EU's medlemslande.

Tildeling af unionsborgerskab til fastboende tredjelandsstatsborger som led i deres status som fastboende
vil være et positivt skridt, der bekræfter EU's vilje til at integrere alle mennesker i EU, uanset
nationalitet.

Konventet bør undersøge, om det nuværende politiske og juridiske grundlag er tilstrækkeligt til at
fremme integrationen eller ej.

EØSU anmoder konventet om, at det ved udarbejdelsen af EU's første forfatning lader princippet om
ligebehandling gælde alle mennesker, det være sig medlemsstaternes statsborgere eller
tredjelandsstatsborgere med lovligt og fast ophold i EU.

EØSU anmoder konventet om at give unionsborgerskabsbegrebet en ny dimension: et unionsborgerskab,
der ikke blot er baseret på statsborgerskab, men også på fast ophold i EU.

Det foreslås derfor konventet at lade artikel 7 (unionsborgerskab) tildele unionsborgerskab ikke blot til
medlemsstaternes statsborgere, men til alle med fast ophold i EU. Unionsborgerskabet er et supplement
til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. På den måde vil disse mennesker blive
europæiske statsborgere og følgelig lige for loven.

– Kontakt:  Alan Hick
 (Tlf.: 0032 2 546 93 02 – e-mail: alain.hick@esc.eu.int)
 
 
4. EKSTERNE FORBINDELSER

•  Øget inddragelse af det organiserede civilsamfund i Sydøsteuropa – hidtidige erfaringer og fremtidige
udfordringer

 Ordfører: Clive Wilkinson  (Arbejdsgivergruppen - F)
 

– Reference: Initiativudtalelse – CESE 594/2003
 
– Hovedpunkter:

Den 1. januar 2003 overtog Grækenland formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Officielle
udtalelser fra den græske regering viser klart, at det sydøsteuropæiske område prioriteres højt af det
græske formandskab.
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Hidtil har EØSU's engagement i Sydøsteuropa primært bestået i udarbejdelsen af en informationsrapport1

og en initiativudtalelse2 samt deltagelse i handlingsplanen for "Fremme af kultur og anvendelse af den
sociale dialog samt civilsamfundets og dertil knyttede netværks aktive medvirken i Sydøsteuropa".

Konklusionerne fra konferencen om handlingsplanen i Thessaloniki i september 2002 fremhævede, at
der er behov for fremtidige tiltag for at konsolidere civilsamfundets organisationer i de sydøsteuropæiske
lande og at styrke deres rolle. Konklusionerne fremhævede ligeledes, at der er behov for
kapacitetsudvikling, ekspertise og evnen til at arbejde i netværk på regionalt plan.

I denne sammenhæng vil denne initiativudtalelse blive fremlagt for det græske formandskab på det
møde, som holdes i Thessaloniki den 21. juni 2003 (Zagreb II-møde), hvori der også vil deltage
repræsentanter for de sydøsteuropæiske lande.

 EØSU anbefaler:
 

•  at organisere møder eller andre begivenheder for at bringe tjenestemænd fra de sydøsteuropæiske
lande (separat eller på regional basis) sammen med arbejdsmarkedets parter

•  at sørge for ledelsesuddannelse og organisatorisk erfaring, udvikling af den strategiske formåen,
finansierings- og projektledelse (herunder EU's finansieringsprogrammer) til
arbejdsmarkedsorganisationerne

•  at EØSU hjælper med at klarlægge, hvordan disse organisationer kan opfylde normerne for EU's
organisationer i det civile samfund og at bistå dem, hvor der forekommer mangler. Dette bør ske i
nært samarbejde med de relevante organisationer på EU-plan

•  at etablere egnede netværk af sådanne organisationer i en region
 

•  at styrke uafhængige medier i de sydøsteuropæiske lande

•  at etablere et IT-baseret netværk for at udveksle ideer og erfaringer
 
•  at der med tiden oprettes et organ for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer i de

sydøsteuropæiske lande og fra EØSU med henblik på at drøfte spørgsmål af fælles interesse og
muliggøre regelmæssigt arbejde i netværk

                                                     
1 Informationsrapport om "Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og visse lande i Sydøsteuropa" (CES 1025/98 fin rev.)
2 Initiativudtalelse om "Udvikling af menneskelige ressourcer i det vestlige Balkan" (EFT C 193 af 10.7.2001).



ALMENE OPLYSNINGER 49

Bulletin 30.06.2003 - DA - PE 332.926

•  at der udarbejdes et 3-årigt program for at bistå arbejdsmarkedets parter i de sydøsteuropæiske lande
 

– Kontakt: Susanna Baizou
(Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•  Bekæmpelse af fattigdom ved fremme af bæredygtig udvikling: en fælles tilgang
 Ordfører: Ernst Ehnmark (Lønmodtagergruppen - S)

 
– Reference: Informationsrapport – CESE 104/2003 fin
 
– Hovedpunkter:

Den internationale sammenslutning af økonomiske og sociale råd og lignende institutioner (AICESIS) er
i øjeblikket ved at forberede sit næste "internationale møde", der afholdes i Algier i juni 2003. Formålet
med mødet er bl.a. at styrke dialogen med internationale organisationer såsom ILO, FN's
udviklingsprogram og Verdensbanken.

Emnet for dette 8. møde bliver "Bekæmpelse af fattigdom ved fremme af bæredygtig udvikling: en fælles
tilgang". Den arbejdsgruppe, som skal forberede dette emne, har følgende sammensætning: de
økonomiske og sociale råd i Algeriet, Gabon, Marokko, Sydafrika og Guinea, Italien, Frankrig samt
EØSU.

I lighed med tidligere år skal EØSU udarbejde en informationsrapport om dette emne, som bliver dets
bidrag til det 8. møde.

I den sammenhæng slår EØSU til lyd for:

•  Integrerede løsninger, som er tilpasset de enkelte landes og regioners særlige behov, og som
indebærer et klart engagement fra regeringer, arbejdsmarkedets parter, det organiserede civilsamfund
samt internationale institutioner.

•  Bæredygtige resultater skal bygge på en gensidig balance mellem økonomiske, sociale og
miljømæssige foranstaltninger. Den handlingsplan, der blev vedtaget på konferencen om bæredygtig
udvikling i Johannesburg i 2002, er et inspirerende program for, hvordan man integrerer bæredygtig
udvikling i bestræbelserne på at udrydde fattigdom.

•  EU skal erkende sit særlige ansvar for, at verdenstopmødet følges effektivt op, herunder med
foranstaltninger for udryddelse af fattigdom.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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•  EØSU ser gerne, at Kommissionen udarbejder en meddelelse om hele spektret af
opfølgningsforanstaltninger på baggrund af handlingsplanen fra verdenstopmødet dog med særlig
vægt på fattigdomsbekæmpende foranstaltninger.

•  EØSU er overbevist om, at det er væsentligt, at man prioriterer skabelsen af nye arbejdspladser
tillige med fjernelse af handelshindringer, øget støtte samt yderligere gældslettelse kombineret med
tilsagn om sociale reformer.

•  EØSU er kraftig fortaler for en fremgangsmåde, som bygger på partnerskab, eftersom dette er den
eneste måde, hvorpå man kan sikre en langsigtet og klar støtte til de foranstaltninger, som besluttes,
og langsigtede samfundsmæssige fremskridt på det økonomiske, sociale og miljømæssige område.
EØSU understreger, at uden god og effektiv governance er en sammenhængende indsats ikke
realistisk.

- Kontakt: Susanna Baizou
(Tlf.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

 
 
5. DET INDRE MARKED

•  EF-varemærke
Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – E)

- Reference: KOM(2002) 767 endelig – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003
- Kontakt: Nemesio Martinez

(Tlf.: 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•  PRISM 2002
Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – I)

− Reference:  Supplerende initiativudtalelse – CESE 575/2003

− Kontakt: Jakob Andersen
(Tlf.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  Overtagelsestilbud
Ordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgivergruppen – UK)

- Reference: KOM(2002) 534 endelig – 2002/0240 COD – CESE 589/2003
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- Hovedpunkter:

EØSU mener:

•  at endemålet må være at eliminere alle hindringer for grænseoverskridende overtagelser i EU, at
sikre ligebehandling af alle interessenter og at få afviklet alle forsvarsmekanismer.

•  at artikel 4 bør forenkles for at opfylde sit formål, som er at modvirke, at der systematisk anlægges
sager ved domstolene i forbindelse med overtagelsestilbud.

•  at der er behov for en relativt snæver ramme for, hvilken procentdel af stemmerettighederne der
giver kontrol og dermed udløser et obligatorisk overtagelsestilbud.

•  at en ny artikel 13 om rettidig og omfattende information og høring af arbejdstagernes
repræsentanter er en velkommen tilføjelse.

•  at der i direktivets artikel 11, stk. 4, bør fastlægges et spillerum for kravet om kvalificeret flertal i
forbindelse med ændring af et selskabs vedtægter.

•  at Kommissionens forslag, under forbehold af disse bemærkninger og visse ændringer til artikel 4, 5
6, 9, 10, 11, 13 og 17, kan godkendes og bør vedtages snarest.

– Kontakt: Katarina Lindahl
(Tlf.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail:katarina.lindahl@esc.eu.int)

6. ET EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

•  Daphne II-programmet
Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser – UK)

- Reference: KOM(2003) 54 endelig – 2003/0025 COD) – CESE 588/2003

- Hovedpunkter:

EØSU forholder sig positivt til en fornyelse af programmet, som det tidligere har støttet. Det er vigtigt
med oplysningskampagner og informationsformidling. Daphne-programmet er værdifuldt i denne
henseende på grund af dets store multiplikatoreffekt i hele Europa. EØSU ønsker at understrege, at vold
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mod børn og kvinder ikke blot er et spørgsmål om sundhed og fysisk integritet, men også en
overtrædelse af deres menneskerettigheder.

Med hensyn til fremme af udviklingen og udvekslingen af god praksis har de disponible ressourcer
takket være programmer som Daphne og STOP i løbet af de seneste år resulteret i en bred vifte af
nyskabende projekter, aktiviteter og undersøgelser iværksat af ngo'er, medlemsstaternes myndigheder og
forskningsinstitutioner. Daphne-initiativet har som oftest kunnet finansiere et ud af syv modtagne
forslag. EØSU sætter derfor spørgsmålstegn ved, om den øgede støtte er tilstrækkelig.

EØSU forholder sig især positivt til Daphne-programmets udvidelse til EØF. Der er brug for nye
oplysninger om, hvad man har opnået i medlemsstaterne. Antallet af medlemsstaternes rapporter om,
hvilke foranstaltninger man har truffet på nationalt plan til bekæmpelse af handel med kvinder,
modsvares ikke af et tilsvarende antal rapporter om seksuel udnyttelse af børn eller om omskæring og
såkaldte æresforbrydelser. Det nye forslag lægger vægt på behovet for dataindsamling, som bør være
ensartet i hele Europa. EØSU opfordrer medlemsstaterne til at sørge for dette.

Forskning, der hører under programmet, bør beskæftige sig med mulige lovgivningsmæssige
foranstaltninger og oplysningskampagner. EØSU har f.eks. foreslået, at der indføres strikte EU-regler for
adoption på tværs af grænserne og for embedsmænd og ngo'er, der arbejder med børn, at der udarbejdes
en lovgivning, der kan forhindre identificerede pædofile i at praktisere sex-turisme og udnytte børn på
internettet, samt at internetudbydere forpligtes til at beskytte børn på nettet.

EØSU finder det vigtigt, at programmet lægger op til en grænseoverskridende indsats.

– Kontakt: Alan Hick
(Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

7. MILJØBESKYTTELSE

•  Beskyttelse og bevarelse af havmiljøet
Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – E)

- Reference: KOM(2002) 539 endelig – CESE 578/2003
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- Hovedpunkter:

EØSU tager positivt imod forslaget fra Kommissionen, idet det markerer igangsættelsen af debatten om
bevarelse og beskyttelse af havmiljøet med deltagelse af alle berørte parter. I lyset af de ulykkelige og
stadigt hyppigere forureningsulykker i vores farvande opfordrer EØSU dog til, at medlemsstaterne viser
større politisk vilje til håndhævelse af den gældende lovgivning, samt til, at de, der forårsager skaderne,
reelt stilles til ansvar.

Strategien skal baseres på effektivitet, forstået som EU’s reelle muligheder for at øve indflydelse i
havmiljøspørgsmål ved at fremme indførelsen af retsinstrumenter (bindende og obligatoriske samt
almindelige aftaler og konventioner) og økonomiske instrumenter (handelsaftaler og
finansieringsprogrammer for tredjelande).

- Kontakt: Johannes Kind
(Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

•  Svovlindholdet i skibsbrændstoffer
Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – F)

- Reference: KOM(2002) 595 endelig – bind II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003

- Kontakt: Johannes Kind
(Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

8. FØDEVARESIKKERHED

•  Mund- og klovesyge
Ordfører: Jean-Paul Bastian (Arbejdsgivergruppen – F)

- Reference: KOM(2002) 736 endelig – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003

- Hovedpunkter:

EØSU mener, at der er et akut behov for at indføre nye EU-rammebestemmelser for bekæmpelse af
mund- og klovesyge, og understreger, at det vil være hensigtsmæssigt at fremme et bæredygtigt
husdyropdræt under hensyntagen til EU-borgernes krav til dyrenes velfærd, udviklingen i
landbrugsproduktion og -handel og behovet for et velfungerende indre marked. Bæredygtigt
husdyropdræt forudsætter en dyresundhedspolitik, der medtager de seneste tilgængelige videnskabelige
resultater og den nyeste teknologi.
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EØSU har knyttet særlige bemærkninger til følgende punkter:

•  forebyggelse af sygdommen
•  foranstaltninger, der skal træffes ved udbrud af mund- og klovsyge
•  beredskabsplaner
•  forskning og udvikling
•  erstatning.

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Registrering/Identifikation af får og geder
Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IRL)

- Reference: KOM(2002) 729 endelig – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003

- Hovedpunkter:

EØSU hilser Kommissionens forslag velkommen, idet man mener, at der er et presserende behov for at
udvikle en effektiv og slagkraftig metode til hurtig sporing og identifikation af dyr i EU. EØSU
bemærker, at forslaget bygger på den endelige rapport fra IDEA-projektet i 2002 (udarbejdet af FFC) og
dens henstillinger. Visse af disse henstillinger nævnes imidlertid ikke i forslaget. EØSU understreger
behovet for et harmoniseret og centraliseret system til registrering og identifikation af dyr, herunder af
dyr, som flyttes til tredjelande. I betragtning af de nylige udbrud af dyresygdomme og den forestående
udvidelse mener EØSU, at et sådant system kan være et effektivt og hurtigt svar på eventuelle
kommende udbrud.

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  TSE (transmissibel spongiform encephalopati)/udvidelse af overgangsperioden
Ordfører: Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser – DK)

Reference: KOM(2003) 103 endelig – 2003/0046 COD – CESE 587/2003

Hovedpunkter:

EØSU finder, at det er demoraliserende for EU-samarbejdet, at Kommissionen og medlemslandene med
mere eller mindre acceptable begrundelser ustandselig overskrider de tidsfrister, som de fastsætter i
fællesskab. Det gælder ikke mindst inden for det veterinære og sundhedsmæssige område, som
repræsenterer op imod halvdelen af retsakterne vedrørende det indre marked.
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I den aktuelle situation er en forlængelse af overgangsfristen imidlertid påkrævet, men det må undgås, at
tidsfristen efterfølgende på ny skal udskydes med yderligere usikkerhed til følge.

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer
Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IRL)

- Reference: KOM(2002) 662 endelig – 2002/0274 COD – CESE 581/2003

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

9. FISKERI/LANDBRUG

•  Konsekvenser af omstruktureringen af fiskeriet i EU
Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P)

- Reference: KOM(2002) 600 endelig – CESE 579/2003

Hovedpunkter:

Handlingsplanen til afhjælpning af de sociale, økonomiske og regionale konsekvenser af
omstruktureringen af fiskeriet i EU fremlægges på et kritisk tidspunkt for den europæiske fiskerisektor,
hvor der må træffes dristige foranstaltninger for at sikre EU-fiskeriets overlevelse på holdbare og
bæredygtige vilkår, hvilket nødvendigvis forudsætter en genoprettelse af fiskeressourcerne. I lyset af de
beslutninger, der blev taget af Ministerrådet i december 2002, vil nogle af disse konsekvenser imidlertid
blive delvist begrænsede og de til rådighed stående midler færre, idet Rådet valgte at opretholde nogle af
de foranstaltninger, Kommissionen ville afskaffe med en reallokering af de dertil hørende midler.

EØSU opfordrer Kommissionen til at sikre passende instrumenter til at imødegå vanskelighederne for
beskæftigelsen og rette op på de kendte mangler inden for tekniske hjælpemidler, infrastrukturer og
uddannelse. EØSU mener endvidere, at der kun kan sikres en solid ramme for støtte til sektoren og dens
ansatte, hvis FIUF-midlerne øges, og der skabes en særlig budgetpost for støtte til sociale spørgsmål.

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  Fiskeri/Partnerskabsaftaler med tredjelande
Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – E)

- Reference: KOM(2002) 637 endelig – CESE 583/2003

- Kontakt: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

Akvakultur/bæredygtig udvikling
Ordfører: Maria Luísa Santiago (Arbejdsgivergruppen – P)

- Reference: KOM(2002) 511 endelig – CESE 595/2003

- Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens dokument og udtrykker tilfredshed med, at Rådet sammen med
Kommissionen vil undersøge og gennemføre passende initiativer til udvikling af en bæredygtig
akvakultursektor i EU. EØSU anser det for afgørende, at fiskeopdræt udvikles på en afbalanceret måde,
uden at det går ud over miljøet eller slutproduktets kvalitet og sikkerhed. EØSU fremhæver, at forskning
er altafgørende for sektorens udvikling, at løbende efteruddannelse er meget vigtig, og at man her bør
være særlig opmærksom på den rolle, kvinderne spiller i sektoren.

EØSU mener desuden, at et samarbejde via producentorganisationer og kooperativer er vigtigt for at
udvikle markedet, skabe stabilitet og tilrettelægge udbuddet, medens et samarbejde mellem det
offentlige, de videnskabelige kredse og producentorganisationerne også vil kunne bidrage til en bedre
løsning af de problemer, sektoren står overfor. EØSU fremsætter endvidere en række bemærkninger om
produktsikkerhed og -kvalitet.

Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

* * *
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PLENARFORSAMLINGEN

DEN 18.-19. JUNI 2003

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i
deres fulde ordlyd på alle 11 officielle EU-sprog:

http://www.esc.eu.int (under "Documents")

http://www.cese.europa.eu
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Specielt for plenarforsamlingen den 18.-19. juni 2003 var tilstedeværelsen af Jean-Luc Dehaene,
næstformand for Det Europæiske Konvent.

1. SOCIAL BESKYTTELSE

•  Europæisk sygesikringskort
Ordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – F)

- Reference: KOM(2003) 73 endelig – CESE 751/2003

- Hovedpunkter:

EØSU bifalder indførelsen af et europæiske sygesikringskort. Dette initiativ indebærer lettelser og
udgør et væsentligt bidrag til den fri bevægelighed og er herved med til at styrke unionsborgerskabet.

Målet bør på sigt være, at der kun skal være et enkelt kort med en national og en europæisk 
funktion. For at undgå, at kortet pludselig løber ud, bør det automatisk fornyes af det udstedende 
organ under rettighedsperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, bør kortet have en gyldighedsperiode,

der svarer til det nationale kort, mens dette eksisterer.

Den grafiske udformning af kortet skal "europæiseres", således at kortet i stil med EF-passet og 
euroen kan symbolisere unionsborgerskabet og styrke tilhørsforholdet til EU.

Det vil være nødvendigt at sikre beskyttelsen af persondata i de senere faser af kortets indførelse.

- Kontakt: Stefania Barbesta
    (Tlf.:  0032 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

           2.  SMV

•  Små virksomheder og mikrovirksomheder
 Ordfører: Antonello Pezzini   (Arbejdsgivergruppen – I)
 

 -    Reference: Initiativudtalelse – CESE 752/2003

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 -    Hovedpunkter:

Udtalelsen tager bl.a. udgangspunkt i Kommissionens nylige grønbog om "En iværksætterkultur i 
Europa" og behandler de vigtigste områder, inden for hvilke der skal iværksættes politikker, som 
fremmer etableringen af nye virksomheder.

Værdien af det europæiske charter for små virksomheder fremhæves, men der fremsættes krav om, at
chartret gives en juridisk form, og at de forslag, som bl.a. er fremsat af Europa-Parlamentet, nu også
gennemføres.

I den tredje del foreslås et forløb for, hvordan EU's programmer og politikker kan omlægges, 
således at de fremmer etableringen og udviklingen af de små virksomheder og af 
mikrovirksomheder. 

 - Kontakt:    Joao Pereira dos Santos
       (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

3. ET EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG
RETFÆRDIGHED

•  Gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af
tredjelandsstatsborgere

 Ordfører:  Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – E)

– Reference: KOM(2003) 49 endelig – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003
 
– Hovedpunkter:

Direktiv 2001/40/EF tager udgangspunkt i en forkert problemstilling ved at lægge op til gensidig 
anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsborgere på et tidspunkt, hvor EU endnu 
ikke har en fælles lovgivning om indvandring og asyl. Med dette direktiv fortsætter Rådet med at 
afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere bør indgå i en fælles indvandrings- og 
asylpolitik. Så længe der ikke eksisterer en fælles lovgivning på området, bør enhver 
fuldbyrdelsesstat forpligte sig til at samarbejde om fuldbyrdelse af en sanktion i form af forbyder
det. Hvad angår direktivets gennemførelse mener EØSU, at nogle af de garantier, der er indeholdt i
EU’s charter om grundlæggende rettigheder og i den europæiske menneskerettighedskonvention,
ikke i tilstrækkelig grad er overholdt.

mailto:Joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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EØSU mener også, at afgørelserne om udsendelse og tvangsmæssig tilbagesendelse ikke kan
begrænses til administrative afgørelser, men skal kunne indbringes for domstolene, og at
håndhævede afgørelser om udsendelse bør garantere over for de berørte personer, at retsbeskyttelsen
håndhæves med henvisning til den gældende lovgivning i de enkelte medlemsstater.

EØSU støtter Kommissionens forslag om frivillig tilbagevenden. Udsendelse og tvangsmæssig
tilbagesendelse er meget strenge afgørelser, som kun bør træffes i undtagelsestilfælde. Afgørelser om
udsendelse skal være baseret på en alvorlig og konkret trussel mod den offentlige orden eller den
nationale sikkerhed og skal træffes ved en retslig afgørelse af en domstol.

Formålet med det nye forslag til Rådets beslutning er, at de faktiske omkostninger, som opstår som
følge af en udsendelse, og som ikke kan udredes af pågældende tredjelandsstatsborger, skal betales
af den medlemsstat, der træffer afgørelse om udsendelse, for at undgå finansielle ubalancer ved
anvendelse af direktiv 2001/40/EF.

EØSU mener, at de procedurer, der foreslås i Rådets afgørelse til udligning af de finansielle
ubalancer, kun kan finde anvendelse, hvis der eksisterer en fælles indvandrings- og asylpolitik.

– Kontakt:    Alan Hick
      (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

4. TRANSPORT

•  Minimumssikkerhedskrav til tunneler
 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – F)

 
 -   Reference: KOM(2002) 769 endelig – 2002/0309 COD – CESE 187/2003
 
 - Hovedpunkter:

EØSU støtter Kommissionens forslag, men finder imidlertid, at der er behov for ændringer og 
forbedringer på centrale punkter:

– Det mener, at direktivets anvendelsesområde af hensyn til harmoniseringen af
sikkerhedskravene bør udvides til at omfatte samtlige vejtunneler på over 500 m.

– Det finder, at konsekvenserne af mulighederne for dispensation fra direktivet er
uoverskuelige og afviser derfor sådanne.

– Det foreslår, at der indføres en særlig uddannelse for førere af lastvogne på 16 tons tilladt 
totalvægt, som anmærkes i kørekortet.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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– Det foreslår, at den sikkerhedsansvarlige, som er en central aktør i forbindelse med
direktivets sikkerhedsforanstaltninger, skal være uafhængig af tunnelens driftsledelse og
kunne godtgøre sine færdigheder.

EØSU foreslår endelig, at der oprettes en EU-fond for transportinfrastruktur, som kan tage sig af det
vanskelige spørgsmål om finansieringen af sådanne infrastrukturtiltag, og det agter at tage alle
aspekter af finansieringen op til nærmere behandling i en initiativudtalelse.

-   Kontakt:     Siegfried Jantscher
      (Tlf.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int)

•  Slottildeling i lufthavne – sommer 2004
 Hovedordfører: Bo Green  (Arbejdsgivergruppen – DK)

 
 -    Reference: KOM(2003) 207 endelig – 2001/0140 COD – CESE 754/2003
 
 - Kontakt:    Luis Lobo
                   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

5.  MILJØBESKYTTELSE/FOLKESUNDHED

•  Forurening fra skibe/sanktioner
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P)
 Medordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)

 
 -   Reference: KOM(2003) 92 endelig – 2003/0037 COD – CESE – 755/2003
 
 - Hovedpunkter:

 
EØSU støtter forslagets centrale målsætning, men opfordrer Kommissionen til at genoverveje
følgende spørgsmål:

– begrebet "grov uagtsomhed" for at nå frem til et mere passende begreb, hvis virkning 
ikke er mindre end, hvad direktivet lægger op til, og sikre, at det fortolkes og anvendes ensartet i
alle medlemsstater, samt
– det hensigtsmæssige i at lade ulykkesbetinget forurening indgå i direktivets 
anvendelsesområde.

mailto:Siegfried.Jantscher@cese.europa.eu
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Endvidere fremsættes følgende henstillinger, idet EØSU:

– på det kraftigste opfordrer til, at sanktionerne ikke vil være ude af proportioner med de
konkrete omstændigheder;
henstiller til at foretage en skelnen mellem forsætlig og ulykkesbetinget forurening. I tilfælde
af forsætlig forurening er det ikke muligt at tegne forsikring mod bøder på grund af
betingelserne i forsikringskontrakterne. Hvad angår ulykkesbetingede forureningstilfælde bør
man kunne tegne forsikring mod bøder;

– for at undgå faren for, at der iværksættes uforholdsmæssige strenge foranstaltninger, anmoder
Kommissionen om at fremsætte forslag vedrørende behandling og beskyttelse og af
skibsførere og søfarende, som er involveret i sådanne ulykker, under behørigt hensyn til
artikel 292 i UNCLOS-konventionen ("umiddelbar løsladelse af fartøjer og besætninger").

 -   Kontakt:    Luís Lobo
     (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  VOC-emissioner/Maling- og lakprodukter
 Ordfører: David Sears (Arbejdsgivergruppen – UK)

 
 -    Reference: KOM(2002) 750 endelig – 2002/0301 COD – CESE 750/2003
 
 - Kontakt:   Johannes Kind
                 (Tlf.:  00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)
 

•  Badevand
 Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - F)
 

 -    Reference: KOM(2002) 581 endelig – 2002/0254 COD – CESE 749/2003
 
 - Hovedpunkter:

 
EØSU ser en klar fordel i et nyt direktiv, der tager hensyn til videnskabelige og tekniske fremskridt,
og som kan være et redskab til at forbedre såvel målingen af badevandskvaliteten som kvaliteten som
sådan. EØSU finder det helt afgørende, at man nøjes med at stille realistiske krav og holder sig de
reelle fordele for folkesundheden for øje; EØSU mener således, at rekreative vandområder bør
udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, og kræver, at udvælgelsen af nye parametre og nye
kriterier baseres på sikre og relevante videnskabelige og epidemiologiske undersøgelser. EØSU

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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anbefaler fremme af de mest moderne og mest pålidelige teknikker, idet der også skal lægges vægt
på optimalt hurtig spredning af oplysninger fra de ansvarlige myndigheder til offentligheden. Den
badevandsprofil, der fastsættes i Bilag III, bør i højere grad definere karakteren af den pågældende
forurening; dette bilag bør således ændres, så man undgår bestemmelser, der ikke kan gennemføres i
praksis. Der bør fastlægges ordninger for overgangen fra gamle til nye standarder.

I lyset af den store variation, der karakteriserer badevandsområderne i EU, insisterer EØSU endelig
på, at subsidiaritetsprincippet respekteres som nøglen til god styring af Europa.

 
 - Kontakt:   Johannes Kind

      (Tlf.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 

•  Emission fra forbrændingsmotorer
 Ordfører: Paulo Barros Vale  (Arbejdsgivergruppen - P)
 

 -    Reference:  KOM(2002) 765 endelig – 2002/0304 COD – CESE 744/2003
 

 - Kontakt:     Joao Pereira dos Santos
       (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 

 6.   FORSKNING
 

•  Rumforskning (Grønbog)
 Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - F)
 

 -   Reference: KOM(2003) 17 endelig – CESE 745/2003
 

 -   Hovedpunkter:

EØSU mener, at Europas betydning på rumfartsområdet afhænger af en fast politisk vilje og klare
budgetmæssige beslutninger. Indførelsen af delt og/eller parallel kompetence på rumfartsområdet i
EU's fremtidige forfatningstraktater vil give Den Europæiske Union de politiske,
lovgivningsmæssige og finansielle midler til at iværksætte en stærk rumpolitik, som navnlig skal:

- garantere Europa uafhængig adgang til rummet,
- bidrage til dets strategiske uafhængighed,
- udvikle et avanceret videnskabeligt program,
- fremme applikationer, som er til gavn for EU's borgere og sektorpolitikker,

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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- samordne et rumteknologiforskningsprogram med dobbelt anvendelsesformål for at 
garantere EU's uafhængighed i gennemførelsen af civile, kommercielle, sikkerhedsmæssige og
forsvarsmæssige aktiviteter.

EU råder over en fremragende videnskabelig, teknologisk og industriel kapacitet på
rumfartsområdet. Eksemplet med Galileo viser tydeligt, at der skal handles hurtigt, hvis ikke Europas
imponerende potentiale på rumfartsområdet skal sættes over styr. Det afgørende spørgsmål er, om
EU har politisk vilje og økonomisk styrke til at bevare sin selvstændighed og forsat spille med i 1.
division.

 - Kontakt: Nemesio Martinez
 (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 

7.  INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Europæisk agentur/netsikkerhed
 Ordfører:   Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen – S)

 
 -    Reference: KOM(2003) 63 endelig – 2003/0032 COD – CESE 747/2003
 
 - Kontakt: Raffaele Del Fiore
 (Tlf. : 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Slutrapport om eEurope 2002
 Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL)

 
 -    Reference: KOM(2003) 66 endelig – CESE 748/2003
 
 - Kontakt:     Raffaele Del Fiore
                   (Tlf.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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8.  DET INDRE MARKED

•  Investeringsservice
Ordfører: Dagmar Boving (Arbejdsgivergruppen - D)

- Reference: KOM(2002) 625 endelig – 2002/0269 COD – CESE 741/2003
 
 - Kontakt:      Nemesio Martinez
                    (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

 

•  Forenkling af søgsmål
 Ordfører: Jörg Frank von Fürstenwerth  (Arbejdsgivergruppen - D)
 

 -    Reference: KOM(2002) 746 endelig – CESE 742/2003
 
 -    Kontakt:      Jakob Andersen
                    (Tlf.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

 

•  Elektromagnetisk kompatibilitet
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen - DK)
 

 -   Reference: KOM(2002) 759 endelig - 2002/0306 COD – CESE 743/2003
 
 -   Kontakt:    Jakob Andersen
                  (Tlf.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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 9.  BESKATNING

•  Rejsetjenesteydelser/moms
 Ordfører:  Rafael Barbadillo López (Arbejdsgivergruppen – E)

 
− Reference: KOM(2003) 78 endelig – 2003/0230(COD) – CESE 753/2003
 
– Kontakt:    Alberto Allende

     (Tlf.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto allende@esc.eu.int)

* * *
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