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* * *
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Forsvarspolitik
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OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

Dette dokument er tilgængeligt her :
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 17/03 Brug af Europa-Parlamentets e-mailsystem

Nr. 26/03 Akkrediteringscentret i Bruxelles

Nr. 27/03 Parkeringspladser for cykler ved Europa-Parlamentet i Bruxelles

Nr. 28/03 De vigtigste bestemmelser i national lovgivning om de frister, der skal
respekteres ved opsigelse af assistenters ansættelseskontrakter

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

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

På mødet den 30. juni 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Ana Clara Maria MIRANDA DE LAGE

var valgt i stedet for Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES) med virkning fra den 20. juni  2003.

* * *

ET SPANSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Carlos WESTENDORP Y CABEZA (PSE/ES)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den  18. juni 2003.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den  30. juni 2003.

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

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

Carlos BAUTISTA OJEDA (Verts/ALE-ES)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 7. juli 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 3. juli 2003.

* * *

OFFICIEL BEKENDTGØRELSE AF LISTEN OVER UDPEGEDE OBSERVATØRER FRA
PARLAMENTERNE I DEN EUROPÆISKE UNIONS NYE TILTRÆDENDE STATER

På mødet den 1. juli 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at parlamenterne i Den Europæiske Unions
nye tiltrædende stater, med virkning fra den 30. juni 2003, havde udpeget følgende observatører:

POLEN

Kammer

Maciej GIERTYCH

Witold TOMCZAK

Marcin LIBICKI
(i stedet for Kazimierz Michal UJAZDOWSKI)

Senat

Adam BIELA
* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER                                     (Situationen den 25.08.2003)

Stiller Emne Nr

Konstantinos Hatzidakis Brug af clophen i Grækenland E-2049/03

Konstantinos Hatzidakis Tyrkiske krigsflys forstyrrelse af et græsk fly E-2050/03

Caroline Jackson Æteriske olier og forbrugerbeskyttelse E-2051/03

Caroline Jackson Det Europæiske Agentur for Lægemiddelevaluering:
personalets nationalitetsprofil

E-2052/03

Anders Wijkman og andre Truet munkesæl E-2053/03

Monica Frassoni Forringelse af det særligt beskyttede område IT5210070 -
Lago Trasimeno (Italien)

E-2054/03

Bartho Pronk Fagforeningsrettigheder for politibetjente i Letland E-2055/03

Kathleen Van Brempt Ætylen E-2056/03

Bartho Pronk En- og tocentmønter E-2057/03

Nelly Maes AVS-bananer E-2058/03

Camilo Nogueira Román De spanske myndigheders udsættelse af udpumpningen af
brændselsolie fra Prestige, som havarerede ud for
Galiciens kyst

E-2059/03

Peter Liese Medicinsk udstyr, som indeholder stoffer fremstillet af
humant blod

E-2060/03

Stavros Xarchakos Forurenings- og støjforureningsniveauet i de græske
skoler

E-2061/03

Mihail Papayannakis Udslip af clophen i det græske økonomiministerium E-2062/03

Ioannis Marinos og Stavros
Xarchakos

Tilstrækkelig vandforsyning og -kvalitet i Grækenland E-2063/03

Bart Staes Harmonisering af bestemmelser for sportsudøvere fra
tredjelande

E-2064/03

Maurizio Turco og andre Belgisk politis aktioner på nederlandsk område E-2065/03

Maurizio Turco Anvendelse af momsdirektivet i Italien i forbindelse med
leverancer inden for EU

E-2066/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af trosfriheden for baptister i Kazakstan E-2067/03

Marco Cappato og andre Indførelse af sharia i en provins i Pakistan E-2068/03

Véronique De Keyser Den hollandske 2-euro-mønt P-2069/03
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Albert Maat Undtagelse for rejefiskere uden kvote ved indførelse af
Vessel Monitoring System

P-2070/03

Anne Jensen Momsrefusion E-2071/03

Brigitte Langenhagen Regler for skibsbesætninger E-2072/03

Robert Evans Invaliditetsydelse E-2073/03

Robert Evans Menneskehandel og EU's politik E-2074/03

Elspeth Attwooll og Catherine
Stihler

Ophævelse af det eksisterende forbud mod at fodre
drøvtyggere med fiskemel

E-2075/03

Erik Meijer Finansiering af opretholdelse af bestanden af ulve i
Rusland i et naturligt miljø ved hjælp af omfattende
reservater, som der ikke er mulighed for at anlægge i EU

E-2076/03

Paulo Casaca EU-støtte til torturofre E-2077/03

Ilda Figueiredo Mælkekvoter i Portugal P-2078/03

Mario Borghezio Forskelsbehandling i forbindelse med svømmehaller for
muslimske kvinder i Frankrig

P-2079/03

Jonas Sjöstedt Oversigt over støtte til virksomheder P-2080/03

Konstantinos Hatzidakis Regeringspropaganda i Grækenland finansieret med
midler fra den tredje fællesskabsstøtteramme

E-2081/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tyrkiske flys krænkelse af det græske luftrum og
indbyggernes sikkerhed i det ægæiske område

E-2082/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tyrkiske flys krænkelse af det græske luftrum og
indbyggernes sikkerhed i det ægæiske område

E-2083/03

Graham Watson Unesco-konventionen fra 1970 E-2084/03

Graham Watson Spam e-mail E-2085/03

Glenys Kinnock Situationen for de kristne i Ægypten E-2086/03

Marjo Matikainen-Kallström Godkendelse af finske ingeniøreksaminer i visse
Middelhavslande

E-2087/03

Marjo Matikainen-Kallström Godkendelse af finske ingeniørers eksamensbeviser i
Estland

E-2088/03

José Gil-Robles Gil-Delgado Definition af støtten til ikke-statslige organisationer til
bekæmpelse af tortur i budgetmæssig sammenhæng

E-2089/03

Bert Doorn Franske myndigheders afskærmning af det nationale
postmarked mod udenlandske udbydere

E-2090/03

Paulo Casaca Regler for udregning af hjælp til tropiske produkter fra
AVS-landene

E-2091/03
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Paulo Casaca Revision af regnskaberne hos de organer, der i Portugal
udbetaler støtten fra EUGFL Garantisektionen

E-2092/03

Paulo Casaca Mulig overtrædelse af EF's direktiv om byspildevand i
Ponta Delgada

E-2093/03

Amalia Sartori Ulykker i hjemmet og hjemmet som arbejdsplads P-2094/03

Jean Lambert Det græske statslige elektricitetsselskabs (PPC) opførelse
af højspændingsanlæg i Argyroupolis-Ilioupolis-området

E-2095/03

Jean Lambert Det græske statslige elektricitetsselskabs (PPC) opførelse
af højspændingsanlæg i Argyroupolis-Ilioupolis-området

E-2096/03

Paul Lannoye Kongeriget Belgien - Føderative enheder - regionen
Vallonien - budgettering uden om finansloven

E-2097/03

Sebastiano Musumeci SARS-krisen: præventive foranstaltninger E-2098/03

José Ribeiro e Castro Fiskeri i vestlige farvande E-2099/03

José Ribeiro e Castro Fiskeri i de vestlige farvande E-2100/03

José Ribeiro e Castro Reform af landbrugspolitikken - fastsættelse af en
maksimumsgrænse

E-2101/03

José Ribeiro e Castro Reform af den fælles landbrugspolitik - Produktion i
Middelhavsområdet

E-2102/03

Olle Schmidt Grænseoverskridende investering P-2103/03

Bob van den Bos Rohingya-flygtninge i Burma P-2104/03

Niels Busk Eventuel ophævelse af forbuddet mod fiskemel E-2105/03

Christopher Huhne Retsakter om fødevarer E-2106/03

Isabelle Caullery Ikke-statslige organisationer i Moldavien P-2107/03

Claude Moraes Direktivet om vikaransattes arbejdsforhold P-2108/03

Sebastiano Musumeci Illegal indvandring P-2109/03

Margrietus van den Berg Lukning af Europacentret i Nederlandene P-2110/03

Proinsias De Rossa Sammenlignende undersøgelse af  specialundervisning E-2111/03

Proinsias De Rossa Et handicapdirektiv E-2112/03

Erik Meijer Fremkomst af et nyt monopol på informationsspredning i
Europa via internet og foruroligende indsamling af
personoplysninger

E-2113/03

Erik Meijer Afvisning af andre besøgende end indbudte, statsansatte
tjenestemænd og virksomhedsejere fra europæiske
tredjelande med lav levestandard

E-2114/03
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Ilda Figueiredo Rettigheder for selvstændige landbrugere, som forpagter
jord

E-2115/03

Claude Moraes Situationen i Sudan E-2116/03

Claude Moraes Direktivet om databeskyttelse E-2117/03

Claude Moraes Direktivet om vikaransattes arbejdsforhold E-2118/03

Isabelle Caullery Udvikling af vedvarende energi i Armenien E-2119/03

Isabelle Caullery Udvikling af vedvarende energi i Moldova E-2120/03

Isabelle Caullery Udvikling af infrastrukturer i Madagaskar og oprettelse af
arbejdspladser

E-2121/03

Isabelle Caullery Udvikling af vedvarende energi i Tyrkiet E-2122/03

Isabelle Caullery Fremme af vedvarende energi og oparbejdningsanlæg på
Ile Maurice

E-2123/03

Bart Staes Ansættelse af tjenestemænd fra de tiltrædende lande E-2124/03

Bart Staes Faste bogpriser E-2125/03

Bart Staes Obligatoriske grundlæggende banktjenester for alle EU-
borgere

E-2126/03

Bart Staes Sikring af rigtigheden af virksomheders finansielle
oplysninger

E-2127/03

Bart Staes Promillenedsættende drik - oplysningskampagnen "Bob" E-2128/03

Karl-Heinz Florenz Europæisk deponeringsdirektiv E-2129/03

Markus Ferber Støtte fra Kommissionen til NGO'er E-2130/03

Mihail Papayannakis Driften af et guldudvindingsanlæg i Pergamon (Bergama) E-2131/03

Christopher Huhne Industriafgrøder E-2132/03

Mario Borghezio Ulovlig indvandring: det amerikanske
udenrigsministerium mod Grækenland og Tyrkiet

E-2133/03

Margrietus van den Berg Udstationering af en EU-styrke i Congo E-2134/03

Rosemarie Müller Pligtforsikring mod klimatisk betingede skader P-2135/03

Francesco Speroni Ukorrekt anvendelse af et geografisk navn til betegnelse
af et levnedsmiddel

P-2136/03

Marco Cappato Udtalelser fra den italienske minister for institutionelle
reformer, Umberto Bossi, om     indvandrerpolitik

P-2137/03

Theodorus Bouwman Overtrædelse af arbejdstidsdirektivet (direktiv om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden)
i en række medlemsstater

P-2138/03
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Maurizio Turco Krænkelse af trosfriheden og begrænsninger for
religionsudøvelse i Belarus

E-2139/03

Maurizio Turco Krænkelse af trosfriheden i Usbekistan E-2140/03

Olle Schmidt Tyske vejafgifter E-2141/03

Adriana Poli Bortone Ulykke i virksomheden Ilva di Taranto i Italien P-2142/03

Gabriele Stauner Kommissionens kontrakter med Planistat-gruppen E-2143/03

Michl Ebner Kvalitetsnormer i forbindelse med import P-2144/03

Reinhold Messner Bevarelse af Tagliamento (Friuli-Venezia-Giulia, Italien)
som vildflod

E-2145/03

John Bowis Kommissionens svar på rådskonklusioner vedrørende
sundhedsanliggender

E-2146/03

Nuala Ahern Fornyet aftale om samarbejde inden for videnskab og
teknologi

E-2147/03

Giovanni Pittella Ikke-udbyttegivende foreninger E-2148/03

Astrid Lulling Eurostat P-2149/03

Jean Lambert Det Forenede Kongeriges gennemførelse af
arbejdsmarkedslovgivning vedrørende seksuel orientering

E-2150/03

Giovanni Pittella Parametre for SMV'er E-2151/03

Stefano Zappalà Anerkendelse af erhvervskvalifikationer E-2152/03

José Ribeiro e Castro Fiskeri - bekymring i offentligheden i forbindelse med den
bebudede invasion af spanske fiskere i de farvande, der
grænser op til Portugals kyster

E-2153/03

Herbert Bösch Forsinkelser med hensyn til udbetaling af støtte til SMV-
projekter

P-2154/03

Hanja Maij-Weggen Situationen for rohingya-folket i Bangladesh P-2155/03

Heinz Kindermann Satellitovervågningssystemer af fiskerfartøjer med en
længde på under 24 m

P-2156/03

Wilhelm Piecyk Satellitovervågningssystemer af fiskerfartøjer med en
længde på under 24 m

P-2157/03

Danielle Darras Underentreprise, europæiske midler og Isbergue P-2158/03

Karin Riis-Jørgensen Eventuel illoyal konkurrence fra EU-skibsværfts side ved
ulovlig anvendelse af skibsværftsstøtte

P-2159/03

Antonios Trakatellis Udstedelse af sendetilladelse til radio- og tv-stationer,
ordning for statsstøtte til offentlige radio- og tv-stationer
og reklamemarkedet i de græske massemedier

E-2160/03
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Glenys Kinnock Støtte til tiltrædelses- og AVS-lande E-2161/03

Herbert Bösch Budgetpost B7-7010: ingen indkaldelse af forslag i 2003
og konsekvenserne for handicappedes
menneskerettigheder

E-2162/03

Joan Vallvé Forbindelserne EU/Irak E-2163/03

Samuli Pohjamo Kadmium i gødning E-2164/03

Vitaliano Gemelli Kontraktbestemmelser i det femte rammeprogram for
forskning og teknologisk udvikling

E-2165/03

Giuseppe Di Lello Finuoli Opfølgning  af spørgsmålet om støtte fra den italienske
stat og regionalrådet i Campania i forbindelse med en
programkontrakt forelagt af Agrifuturo S.c.a.r.l.

E-2166/03

Erik Meijer En varig løsning med hensyn til anvendelsen af
landenavnet Makedonien, som tilgodeser de forskellige
ønsker hos makedonerne, albanerne og græskerne

E-2167/03

Jean Lambert Tilsidesættelse af sikkerhedsbestemmelserne på det
olympiske stadion i Marousi i Grækenland

E-2168/03

Monica Frassoni Yderligere elementer med henblik på
hasteforanstaltninger til beskyttelse af det særlige
bevaringsområde "dal- og steppeområder i Gargano" i
Puglia, Italien

E-2169/03

Monica Frassoni, Lucio Manisco
og Luigi Vinci

Manglende gennemførelse fra den italienske stats side af
direktiv 89/618/Euratom (strålingsfare)

E-2170/03

Johanna Boogerd-Quaak Støtte til udvikling af landdistrikter E-2171/03

Johanna Boogerd-Quaak Støtte til udvikling af landdistrikter E-2172/03

Paulo Casaca Overholdelse af fællesskabslovgivningen om asbest E-2173/03

Françoise Grossetête Kampen mod klimaændringen P-2174/03

Christopher Huhne Handel med tjenesteydelser E-2175/03

Christopher Huhne Udbud E-2176/03

Christopher Huhne Udbud E-2177/03

Christopher Huhne Hindringer for handel med serviceydelser E-2178/03

Glyn Ford Aftale om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem
EU og Korea

E-2179/03

Samuli Pohjamo og Mikko Pesälä Skader forårsaget af rovdyr i områder med rensdyravl i
Finland

E-2180/03

Olivier Dupuis Systemkritikeren Zouhair Yahyaouis foreløbig 35 dage
lange sultestrejke

E-2181/03
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Maurizio Turco og andre Krænkelse af ytringsfriheden i Vietnam E-2182/03

Maurizio Turco Yderligere krænkelser af religionsfriheden og lovbestemte
restriktioner for udøvelsen af reliøse aktiviteter i Belarus

E-2183/03

Maurizio Turco Yderligere krænkelser af religionsfriheden i Turkmenistan E-2184/03

Erik Meijer Ophugning af gamle skibe under farlige forhold og
anvendelse af underbetalt arbejdskraft samt udslip af
giftige materialer langs Sydasiens kyster

E-2185/03

Erik Meijer Øget forbrugerbeskyttelse i forbindelse med
grænseoverskridende elektronisk handel

E-2186/03

Sérgio Marques Konkretisering af de fjerntliggende regioners deltagelse i
FTU-rammeprogrammerne

E-2187/03

María Sornosa Martínez og María
Valenciano Martínez-Orozco

Diskrimination af gravide kvinder ved tildeling af
stipendier fra det spanske arbejdsministerium

E-2188/03

Cristiana Muscardini Fælles indvandringspolitik E-2189/03

José Ribeiro e Castro Fiskeri i de vestlige farvande - bekymring i offentligheden
i forbindelse med den bebudede invasion af spanske
fiskere i de farvande, der grænser op til Portugals kyster

E-2190/03

José Ribeiro e Castro Finansiering af organisationen IRENE E-2191/03

Paulo Casaca Metode til analyse af mejeriprodukter E-2192/03

Glenys Kinnock Stålindustriens fremtid i Det Forenede Kongerige E-2193/03

Michael Cashman Varemærkeforfalskning og piratkopiering P-2194/03

Michael Cashman Varemærkeforfalskning og piratkopiering E-2195/03

Geoffrey Van Orden Civilbeskyttelse E-2196/03

Bart Staes Transport af kvæg - resultater af CATRA-undersøgelsen E-2197/03

Niall Andrews Beskyttelse af menneskerettighederne i Mexico P-2198/03

Marco Pannella Fængsling under umenneskelige og ydmygende forhold i
de cubanske fængsler af 75 cubanske systemkritikere, der
er blevet domfældet ved en summarisk proces i april, og i
særdeleshed Martha Beatriz Roque Cabellos sag

P-2199/03

Maurizio Turco Indlæg fra Europa-Kommissionens formand om forholdet
mellem religion og den europæiske forfatning af 13. juni
2003 i Alessano (Lecce)

P-2200/03

Marie-Arlette Carlotti Overvågning af præsidentvalget i Mauretanien P-2201/03

Fodé Sylla Valget i Togo i juni 2003 P-2202/03

Véronique Mathieu Tørke P-2203/03
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Gabriele Stauner Eurostat og Kommissionens interne  revisors fratrædelse E-2204/03

Gabriele Stauner Fortsættelse af  OLAF-efterforskningsarbejdet i
forbindelse med Eurostat

E-2205/03

Gerhard Schmid Sikkerhed for, at visse produkter udelukkende
markedsføres i Den Tjekkiske Republik

E-2206/03

Charles Tannock Mærkning af animalske produkter (herunder også fjerkræ)
og problemer for medlemmer af religiøse mindretal i
forbindelse med konsum heraf

E-2207/03

Charles Tannock Mærkning af produkter fra fritgående dyr E-2208/03

Peter Skinner Moms på udgifter til istandsættelse af fredede kirker i Det
Forenede Kongerige

E-2209/03

Claude Moraes Fremskridt i Thessaloniki med hensyn til asylspørgsmålet E-2210/03

Claude Moraes Fremskridt i Thessaloniki med hensyn til asylspørgsmålet E-2211/03

Piia-Noora Kauppi Bedre muligheder for, at EU-borgerne kan påvirke og
deltage ved hjælp af interaktiv informationsteknologi

E-2212/03

Marco Pannella Fængsling under umenneskelige og ydmygende forhold i
de cubanske fængsler af 75 cubanske systemkritikere, der
er blevet domfældet ved en summarisk proces i april, og i
særdeleshed Martha Beatriz Roque Cabellos sag

E-2213/03

Roberta Angelilli Projekt om europæisk sikkerhed E-2214/03

Cristiana Muscardini Anerkendelse af de liberale erhverv E-2215/03

Marco Pannella og andre Arrestation i Kina af tolv medlemmer af en evangelisk
kirke

E-2216/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Slovenien E-2217/03

Monica Frassoni Tværgående højhastighedstogforbindelse i Italien,
strækningen Milano-Genova og Milano-Verona

E-2218/03

Bart Staes Lufthavnen i Deurne og europæisk
miljøindvirkningsvurdering

E-2219/03

Bart Staes Kommissionens pressemeddelelser på de forskellige sprog
- Midday Express

E-2220/03

Alexander de Roo Situationen med hensyn til højfluxreaktoren i Petten E-2221/03

Bart Staes Europæisk harmonisering af forsikringer mod terrorisme E-2222/03

Paulo Casaca EU's hemmelige aftaler med tredjelande om atomenergi E-2223/03

Paulo Casaca Tillægsprotokol om beskyttelse af radioaktive materialer E-2224/03

Torben Lund Finansiering af miljømærker E-2225/03
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Paul Rübig og Harald Ettl Sproglig diskrimination i stillingsopslag E-2226/03

Michael Cashman Menneskerettigheder i Vestsahara E-2227/03

Jules Maaten Problemer ved grænseoverskridende arbejde E-2228/03

José Ribeiro e Castro Olieindtægter, Angola, gennemsigtighed E-2229/03

Ole Sørensen Godkendelse af universalkøretøj i Danmark P-2230/03

Bill Newton Dunn Krænkelse af menneskerettighederne Burma E-2231/03

Sebastiano Musumeci Placering af Euro-Middelhavs-banken på Sicilien E-2232/03

Sebastiano Musumeci Placering af Euro-Middelhavs-banken på Sicilien E-2233/03

Bartho Pronk Begæring om alderspensioner i Grækenland E-2234/03

Wilhelm Piecyk Bestemmelser om ansvar for udstedelse af søfartsbøger i
EU

E-2235/03

Stavros Xarchakos Ødelæggelse af det græske miljø E-2236/03

Luigi Cocilovo og Markus Ferber Bestemmelse om forbud mod kørsel med tunge lastbiler
(over 7,5 t) på motorvej A 12 i Tyrol

E-2237/03

Proinsias De Rossa EF-traktatens artikel 10 og Irland E-2238/03

Mario Borghezio Pest i Algeriet og kontrol med illegale og legale
indvandrere fra risikoområder

E-2239/03

Bartho Pronk Opfølgning af anmodning om et kørekort i en anden EU-
medlemsstat

E-2240/03

Kathalijne Buitenweg og Jean
Lambert

Finansiering af tvungen tilbagesendelse E-2241/03

Uma Aaltonen Spredning af rabies til lande, hvor sygdommen er under
kontrol

P-2242/03

Christoph Konrad Konkurrencefordrejning som følge af den tyske vejafgift
for lastbiler

P-2243/03

Elspeth Attwooll Maltas gennemførelse af direktivet om beskyttelse af vilde
fugle

E-2244/03

María Sornosa Martínez og
Bárbara Dührkop Dührkop

Behandlingen af klage 2002/4893 SG (2002) A/7230/2
om konsekvenserne for miljøet af udvidelsen af San
Sebastiáns lufthavn

E-2245/03

María Sornosa Martínez og
Bárbara Dührkop Dührkop

Klage 2002/4893 SG (2002) A/230/2 om udvidelsen af
San Sebastiáns lufthavn (Spaniens svar)

E-2246/03

Juan Naranjo Escobar Centralt ekspeditionssted for ansøgninger om støtte og
tilskud fra Den Europæiske Union

E-2247/03

Caroline Lucas Nanoteknologi P-2248/03
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Pedro Marset Campos Situationen for arbejdstagerne i virksomheden SINTEL i
Spanien

P-2249/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af religionsfriheden i Kina. Arrestation af pater
Lu Xiaozhou, præst ved den "hemmelige" katolske kirke

E-2250/03

Joaquim Miranda Charter om børn indlagt på hospital E-2251/03

Glenys Kinnock Frigjorte og uudnyttede EF-midler i Sydafrika P-2252/03

Enrico Ferri Udvælgelsesprøve KOM/B/2/01 og KOM/A/6/01 E-2253/03

Piia-Noora Kauppi E-mail: EU-foranstaltninger over for spammail E-2254/03

Olivier Dupuis Fængsling af tre vesterlændinge og fire laoter E-2255/03

Maurizio Turco Krænkelser af religionsfriheden i Belarus over for troende
fra den evangeliske Pinsebevægelse

E-2256/03

Maurizio Turco Krænkelser af religionsfriheden i Georgien over for
troende fra den evangeliske Pinsebevægelse

E-2257/03

Erik Meijer Afvisning af nye flygtninge på EU's område via opførelse
af modtagelseslejre i fremtidige medlemsstater eller
længere borte

E-2258/03

Linda McAvan Patientinformation P-2259/03

Margrietus van den Berg Europæisk licensordning for professionelle
fodboldorganisationer

E-2260/03

Margrietus van den Berg Undersøgelse af offentlig støtte til professionelle
fodboldorganisationer

E-2261/03

Mario Mastella Alvorlig politisk, social og økonomisk krise i Venezuela P-2262/03

Elspeth Attwooll Støtte fra strukturfondene i Skotland P-2263/03

Erik Meijer Forurening af frossent kyllingekød til eksport efter
tilsætning af vand, svine- og okseproteiner samt på grund
af manuel håndtering af kødet

E-2264/03

Erik Meijer Ibrugtagning af en fond og vildledende metoder til at
afholde myndigheder og andre store forbrugere fra at
benytte en konkurrents billigere software

E-2265/03

Erik Meijer EU-finansiering og -aftaler med henblik på i fremtidige
EU-medlemsstater at opføre modtagelseslejre for
flygtninge, som anmoder om adgang til de nuværende
medlemsstater

E-2266/03

Jules Maaten Diskrimination mod kvinder E-2267/03

Giorgio Celli Tungmetaller i vilde svampe P-2268/03
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Hiltrud Breyer Nedgang i bi-populationerne/anvendelse af det aktive stof
Imidacloprid i pesticider

E-2269/03

Adriana Poli Bortone Bari som hjemsted for Euro-Middelhavsbanken P-2270/03

Konstantinos Hatzidakis Kloakeringsarbejdet i byen Zakinthos P-2271/03

Pedro Marset Campos Arbejdsforholdene for de ansatte på virksomheden
SINTEL (Spanien)

P-2272/03

Pietro-Paolo Mennea Asbest i den skøjtehal ,der skal opføres i Torino med
henblik på De Olympiske Lege 2006

P-2273/03

Erik Meijer Den globale opvarmning, knaphed på ferskvand og havets
fremtrængen ved de sydeuropæiske kyststrækninger samt
følgerne af en ændring af turiststrømmene til andre
perioder og andre regioner

E-2274/03

Georges Berthu Landbrug - tørke og brakmarker P-2275/03

Spørgsmål annulleret E-2276/03

Mihail Papayannakis Sjusk i forbindelse med bygning af Ionia-vejen E-2277/03

Roger Helmer Statsborgerskab E-2278/03

Koenraad Dillen Domfældelse af to journalister i Laos E-2279/03

Christopher Huhne Togadvarselssignaler E-2280/03

Graham Watson Venskabsbyer E-2281/03

Elspeth Attwooll Fiskerimuligheder E-2282/03

Elspeth Attwooll Udvikling af yngelanlæg til torskeopdræt E-2283/03

Elspeth Attwooll Miljøstandarder inden for akvakultur E-2284/03

Carlos Bautista Ojeda Uhensigtsmæssig kampagne fra byrådet i Malaga P-2285/03

Ozan Ceyhun Toldforskrifter ved grænsen mellem Serbien og
Montenegro (tidligere Jugoslavien)

P-2286/03

Herbert Bösch Momssatser for sojaprodukter P-2287/03

Ozan Ceyhun Behandling af statsborgere fra tredjelande i EU-
medlemsstaternes fængsler

E-2288/03

Ioannis Marinos Løn- og pensionsniveauet i Grækenland E-2289/03

Alexander de Roo Eksport og ophugning af giftige skibe E-2290/03

Marjo Matikainen-Kallström Ligestilling af medlemsstaterne ved besættelse af stillinger
i EU

E-2291/03

Philip Claeys Besøg af Lamy, medlem af Kommissionen, i Kina E-2292/03
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Erik Meijer Afskaffelse af grænseoverskridende nattog inden for EU
som følge af det frie marked, hvilket medfører alt for høje
billetpriser for rejser via andre staters jernbanenet

E-2293/03

José Ribeiro e Castro Europæisk charter om børn indlagt på hospital E-2294/03

Christopher Huhne EU-støttede projekter E-2295/03

Alejo Vidal-Quadras Roca Regional arealafgift, der opkræves af store varehuse E-2296/03

Esko Seppänen Retsgrundlaget for direktivet om sikkerheden i nukleare
anlæg

E-2297/03

Esko Seppänen Emissionsrettighederne i virksomhedernes regnskaber E-2298/03

Mechtild Rothe Målene for fornyelige energikilder indtil 2020 P-2299/03

Helena Torres Marques Momsfradrag P-2300/03

Alexandros Alavanos Gennemførelse af Rådets direktiv 1999/70/EF P-2301/03

Miguel Martínez Martínez Drabet på den unge spanske frivillige medhjælper Ana
Isabel Sánchez Torralba i Ækvatorialguinea

P-2302/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Kommissionens delegation - Menneskerettigheder P-2303/03

Emma Bonino Åbning af en delegation fra Europa-Kommissionen i
Yemen

E-2304/03

Philip Claeys Kampagne om temaet "For diversitet - mod
diskrimination"

E-2305/03

Philip Claeys Kampagne om temaet "For diversitet - mod
diskrimination", indirekte diskrimination

E-2306/03

José Ribeiro e Castro Østtimor-massakrerne 1999. Domfældelse af de
ansvarlige. Indonesien. Menneskerettigheder

E-2307/03

José Ribeiro e Castro Afrika - olie - fattigdom E-2308/03

José Ribeiro e Castro Ecstasy - Nederlandene E-2309/03

Baroness Sarah Ludford Fængslede EU-borgere i Japan P-2310/03

Luciana Sbarbati Kommunikationsmediernes frihed og pluralisme og
kompetencetildeling til EU på dette område, jf. den
europæiske forfatning

P-2311/03

Ilda Figueiredo Den autonome region Azorernes mælkekvote P-2312/03

Roger Helmer Kemikaliedirektivets konsekvenser E-2313/03

Paul Rübig Begrænset adgang til det japanske marked for lægemidler
fremstillet på basis af plasma

E-2314/03

Paul Rübig Begrænset adgang til det australske marked for
lægemidler fremstillet på basis af plasma

E-2315/03
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Armando Cossutta Sprogkendskab i Unionen E-2316/03

Armando Cossutta Europæiske statsborgeres ret til privatlivets fred E-2317/03

Armando Cossutta Europæiske statsborgeres ret til privatlivets fred E-2318/03

Philip Claeys Kampagne om temaet "For diversitet - mod
diskrimination"

E-2319/03

Christoph Konrad Førstehjælp på ulykkessteder E-2320/03

Freddy Blak Antallet af tjenestemænd i Kommissionen, der er
beskæftiget med eksterne relationer

E-2321/03

Véronique De Keyser Den hollandske 2-euro-mønt P-2322/03

Christopher Heaton-Harris UCLAF P-2323/03

Bill Newton Dunn Berettigelsen af udbetaling af forskellige offentlige
pensioner til forskellige personkategorier beskæftiget
inden for det britiske nationale sundhedsvæsen (British
National Health Service)

E-2324/03

Pedro Marset Campos og Laura
González Álvarez

Genopretning af miljøet i Portman-bugten (Cartagena,
Spanien)

E-2325/03

Alexandros Alavanos Forskelsbehandling af arbejdere og funktionærer i
forbindelse med kompensation ved afskedigelse

E-2326/03

Konstantinos Hatzidakis System for udbetaling af kompensationsgodtgørelser til
bjergregioner og tilbagestående regioner i Grækenland

E-2327/03

Glyn Ford Helikopterforbindelser til Scillyøerne E-2328/03

Piia-Noora Kauppi Indføjelse af kulstofbindingsteknikker i direktivet om
drivhusgasudledninger

E-2329/03

Véronique Mathieu Eksport af drikkevarer på flaske til Tyskland E-2330/03

Olivier Dupuis Afstemning om en frihedsbegrænsende lovgivning E-2331/03

Franz Turchi Den Italienske Republiks manglende overholdelse af EF-
traktatens artikel 43

E-2332/03

Bart Staes Flere fosterskader nær krematorier E-2333/03

Norbert Glante Afskaffelse af momsbetaling på leveringstidspunktet ved
indskrænkning af retten til fradrag af merværdiafgiften, jf.
sjette momsdirektivs artikel 17

P-2334/03

Stavros Xarchakos De græske myndigheders praksis med hensyn til
oplysning af offentligheden om EU-finansierede projekter

E-2335/03

Brian Simpson ACCESS-projektet: Bredbåndskommunikation i Cumbria
og adgang til varige tjenester

E-2336/03
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Christopher Heaton-Harris Alkoholindtagelse i europæiske storbyer E-2337/03

Christopher Heaton-Harris Alkoholindtagelse under flyrejser E-2338/03

Ilda Figueiredo Flytning af virksomheden American Tool i Albergaria-a-
Velha

E-2339/03

Giovanni Fava Nationalt oplagringssted for radioaktivt affald på
Sardinien

P-2340/03

Stavros Xarchakos Skrivelser til de græske myndigheder om korrekt
anvendelse af fællesskabsmidlerne på området for
regionalpolitik

P-2341/03

Paul Rübig Socialforsikringskassen for bygningshåndværkere i den
autonome provins Bolzano (Cassa Edile Provincia
Autonoma Bolzano) - indbetalinger fra udenlandske
byggefirmaer

E-2342/03

Jean-Maurice Dehousse "Eurostat-affæren": finansielle interesser og de
europæiske institutioners image

E-2343/03

Toine Manders Bureaukrati i forbindelse med Interreg E-2344/03

Erik Meijer og Alexander de Roo Beskyttelse af uberørt naturområde og kulturlandskab med
muligheder for økoturisme i bjergområdet i den polske
provins Dolnosláskie (Nedreschlesien)

E-2345/03

Erik Meijer og Alexander de Roo Ødelæggelse af uberørt naturområde og kulturlandskab og
ødelæggelse af økoturisme på grund af udvidelse af
minedrift i dagbrud i den polske provins Dolnosláskie
(Nedreschlesien)

E-2346/03

Camilo Nogueira Román Indvandrere druknet i de sydlige EU-farvande under
forsøg på at nå frem til kysterne for at finde arbejde og
starte et nyt liv i EU

E-2347/03

Camilo Nogueira Román Iværksættelse af foranstaltninger som følge af den fuelolie
fra "Prestige", der stadig driver i land ved kysterne i
Galicien og Biscayen

E-2348/03

Camilo Nogueira Román Galicien og reformen af den fælles landbrugspolitik E-2349/03

Elspeth Attwooll Beskyttelse af Darwin Mounds P-2350/03

Rosemarie Müller Kvalitetsmærke for internetapoteker P-2351/03

Hiltrud Breyer Industrielt opdræt af reptiler E-2352/03

Hiltrud Breyer Paks atomkraftanlæg i Ungarn E-2353/03

Mary Honeyball Lokalforvaltning i AVS-landene E-2354/03

Proinsias De Rossa Bevidstheden i offentligheden om naturfarer og
menneskeskabte farer

E-2355/03
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Ria Oomen-Ruijten og andre Fortolkning af RoHS-direktivet (2002/95/EF) E-2356/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Usbekistan over for
muslimske troende

E-2357/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af religionsfriheden i Kina - yderligere
fængslinger af præster fra den hemmelige katolske kirke

E-2358/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Kosovo E-2359/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden og lovrestriktioner for
udøvelse af religiøse handlinger i Slovakiet

E-2360/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Belarus som følge af et
nyt konkordat, der giver den ortodokse kirke større
beføjelser

E-2361/03

Stavros Xarchakos Undersøgelser, der skal foretages af et tyrkisk skib inden
for græsk territorialfarvand i Det Ægæiske Hav

E-2362/03

Stavros Xarchakos Undersøgelser, der skal foretages af et tyrkisk skib inden
for græsk territorialfarvand i Det Ægæiske Hav

E-2363/03

Salvador Garriga Polledo Støtte til Spaniens planer om etablering af nye pas i
Pyrenæerne

E-2364/03

Salvador Garriga Polledo Afgrænsning af fiskerizoner mellem Portugal og Spanien E-2365/03

Salvador Garriga Polledo Iberoeka-programmet vedrørende virksomhedssamarbejde E-2366/03

Jorge Hernández Mollar EU-analyse af rensning af spildevand ved Costa del Sol E-2367/03

Jorge Hernández Mollar EU's deltagelse i programmet for genetablering af
bestanden af den iberiske los (Lynx pardinus)

E-2368/03

Jorge Hernández Mollar Registrering af EU-borgere bosiddende i medlemsstater,
hvor de ikke er statsborgere

E-2369/03

Anna Karamanou Britiske soldaters gruppevoldtægt af kvinder i Kenya P-2370/03

Michael Cashman Associeringsaftale mellem EU og Egypten P-2371/03

Eija-Riitta Korhola Overførsel af fængslede EU-borgere til fængsler i
hjemlandet

P-2372/03

Francesco Fiori Evaluering af den fælles markedsordning for tobak P-2373/03

Raffaele Costa Udbud og underudbud af tjenesteydelser ved Europa-
Kommissionen

P-2374/03

Alexander de Roo Edderfugle trues af hjertemuslingefiskeri P-2375/03

Lucio Manisco Al Sahri udvist af Italien og henrettet i Syrien P-2376/03

James Nicholson Emblemer til EU's militære styrker E-2377/03

Christopher Huhne Krav om gennemsigtighed E-2378/03
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Christopher Huhne Små virksomheder og offentlige indkøb E-2379/03

Christopher Huhne Nye virksomheder E-2380/03

Christopher Huhne Det indre marked E-2381/03

Christopher Huhne Det indre marked E-2382/03

Christopher Huhne Undersøgelse af statsstøtteordning E-2383/03

Christopher Huhne Undersøgelse af statsstøtteordning E-2384/03

Christopher Huhne Undersøgelse af statsstøtteordning E-2385/03

Raffaele Costa Finansiering af projekter til fremme af sundheden E-2386/03

Raffaele Costa Oprettelse af infrastrukturer til fremme af sundheden på
arbejdspladser

E-2387/03

Raffaele Costa Gennemførelse af Sapard-programmet E-2388/03

Raffaele Costa Program for sundhedsfremme 1997-2002 E-2389/03

Mogens Camre Statsstøtte til tyske håndværkere, der påtager sig arbejde i
Danmark

E-2390/03

Elisabeth Jeggle Svine- og kvægbestanden i EU-15 og i de ti
tiltrædelseslande

E-2391/03

Anna Karamanou Stening af Semsiye Allak i landsbyen Yalim i Tyrkiet E-2392/03

Bill Miller Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk
ungdom" (KOM(2001) 681)

E-2393/03

Bill Miller Statusredegørelse for Kommissionens hvidbog "Et nyt
afsæt for europæisk ungdom"

E-2394/03

Proinsias De Rossa Implementering af direktivet om generelle
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv - direktiv 2000/78/EF

E-2395/03

María Sornosa Martínez Foranstaltninger til bekæmpelse af ørkendannelse i EU E-2396/03

Joan Vallvé Lovgivning om fermenteret mælk E-2397/03

Monica Frassoni Strukturstøtte til Valencia og til omledningen af Ebro E-2398/03

Elspeth Attwooll EU-finansiering af tilslutning til elforsyningsnettet E-2399/03

Avril Doyle Undtagelse fra moms på porto for velgørende foreninger E-2400/03

Avril Doyle Undtagelse fra moms på porto for velgørende foreninger E-2401/03

Mario Borghezio Bogbrændinger og ansættelse af 15.000 imamer i Tyrkiet E-2402/03

Pietro-Paolo Mennea Forurening i Canosa di Puglia E-2403/03
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Bart Staes Zinkbacitracin i kaninavlen til bekæmpelse af
uhelbredelig diarré (enterocolis): ifølge EU-reglerne
forbudt i Belgien, men atter taget i anvendelse i
Nederlandene og Frankrig

E-2404/03

Bart Staes Bilforsikringer E-2405/03

Bart Staes Bilforsikringer E-2406/03

Bart Staes Bilforsikringer E-2407/03

Bart Staes Brug af LCD-skærme under bilkørsel E-2408/03

Jean-Louis Bernié Natura 2000 - protest fra de lokale aktører P-2409/03

Freddy Blak Tysk vejskat E-2410/03

Karl-Heinz Florenz og andre Køkken- og spiseaffald fra industrien E-2411/03

Charlotte Cederschiöld Net- og informationssikkerhed E-2412/03

Avril Doyle Støtte til udveksling af børnekor E-2413/03

Peter Skinner Anvendelse af IAS på selskaber, der er registreret i et
tredjeland

E-2414/03

Concepció Ferrer Et fælles integreret og konkurrencedygtigt energimarked E-2415/03

Concepció Ferrer Meddelelse om en strategi for pvc E-2416/03

Esko Seppänen Forbud mod tjære E-2417/03

Dominique Souchet Bæredygtig anvendelse af pesticider og sprøjtning fra
luften

E-2418/03

Lucio Manisco Al Sahri deporteret af Italien og henrettet i Syrien E-2419/03

Erik Meijer Gentagne israelske beskyldninger mod palæstinensiske
medier og skolebøger og den hermed begrundede
kampagne mod støtte fra EU

E-2420/03

Kathleen Van Brempt Oksefrøer E-2421/03

Kathleen Van Brempt LCD-skærme i biler E-2422/03

Kathleen Van Brempt Tilladt maksimalt indhold af alkohol i blodet i trafikken
under kørsel

E-2423/03

Kathleen Van Brempt Saltindholdet i mad til børn E-2424/03

Maurizio Turco Harmonisering af beskatning af ikke-residenters
renteindtægter fra opsparing og ophævelse af
bankhemmeligheden

E-2425/03

Maurizio Turco Harmonisering af beskatning af ikke-residenters
renteindtægter fra opsparing og ophævelse af
bankhemmeligheden

E-2426/03
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Niels Busk Statsstøtte til italienske mælkeproducenter P-2427/03

Niels Busk Statsstøtte til italienske mælkeproducenter E-2428/03

Niels Busk Statsstøtte til italienske mælkeproducenter E-2429/03

Niels Busk Statsstøtte til italienske landmænd E-2430/03

Marco Cappato HIV/AIDS-situationen i de centralasiatiske lande E-2431/03

Frédérique Ries og Olivier Dupuis Menneskerettighedssituationen i Laos E-2432/03

Ilda Figueiredo Sukkerproduktionskvote for den autonome region
Azorerne

E-2433/03

Ilda Figueiredo Bøder til portugisiske landbrugere E-2434/03

Ilda Figueiredo Kørselsrestriktioner for tunge lastvogne E-2435/03

Ilda Figueiredo Støtte til fiskere, der er ramt af biologisk begrundet
fiskestop

E-2436/03

Ilda Figueiredo Opførelse af en forurenende fabrik E-2437/03

Ilda Figueiredo Afskaffelse af visumpligt for indvandrere fra tredjelande
med lovligt ophold i Schweiz

E-2438/03

Hiltrud Breyer Brændstoffer, der benyttes af militæret, og som udgør en
sundhedsrisiko

P-2439/03

Diana Wallis Tilsætning af vand og proteiner til kyllingekød P-2440/03

Marianne Thyssen De nationale konkurrencemyndigheders virksomhed P-2441/03

Jürgen Zimmerling Hjælpeleverancer til Madagaskar E-2442/03

Geoffrey Van Orden Fiskeædende søfugle E-2443/03

Proinsias De Rossa USA's flådebase i Guantanamo Bay E-2444/03

Proinsias De Rossa Ulovlig import af "bushmeat" (kød af afrikansk vildt) E-2445/03

Alonso Puerta og Alejandro Cercas Beskyttelse af den europæiske kulturarv E-2446/03

Marie-Arlette Carlotti Bestemmelser til gennemførelse af faglige og finansielle
bistandsforanstaltninger til fordel for traditionelle AVS-
bananleverandører

E-2447/03

Georges Berthu Uheldig ansporing til ødelæggelse af hække E-2448/03

Georges Berthu Bevarelse af hække E-2449/03

Marco Cappato Salernos handelskammers overtrædelse af lovgivningen
om tidsbegrænset ansættelse

E-2450/03

Margrietus van den Berg Områder under Habitat-direktivet og Natura 2000 E-2451/03
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Erik Meijer Tiltagende amerikansk pres på de nye EU-medlemsstater
for at få dem til permanent at standse deres samarbejde
med Den Internationale Straffedomstol

E-2452/03

Erik Meijer Eurostat: Datoen for den første konstatering af bedrageri
og den simple mulighed for indblik i kontrakter med
virksomheder og kontraktbeløbene pr. virksomhed

E-2453/03

Erik Meijer Eurostat: Ændring af Kommissionens holdning i
forbindelse med anerkendelse og behandling af bedrageri
og følgerne heraf for OLAF's uafhængige undersøgelse

E-2454/03

Erik Meijer Eurostat: "Cashflow-revision" og undersøgelse af
forholdet mellem pris og ydelse som supplerende
foranstaltninger for at fastslå tingenes gang og forebygge
en gentagelse

E-2455/03

Erik Meijer Eurostat: Langsom behandling af materiale, der er forelagt
for to år siden, og som hænger sammen med i
mellemtiden fastslåede uregelmæssigheder

E-2456/03

Patricia McKenna Den irske stat hindrer konkurrencen på elmarkedet E-2457/03

Concepció Ferrer Højhastighedstognettet i det sydlige Europa E-2458/03

Concepció Ferrer Jernbanenettet i det sydlige Europa E-2459/03

Patricia McKenna Den irske stats konkurrencebegrænsende foranstaltninger
på elektricitetsmarkedet

P-2460/03

Antonios Trakatellis Finansiering og gennemførelse af metroprojektet i
Thessaloniki

P-2461/03

Rosa Miguélez Ramos Lån fra Den Europæiske Investeringsbank i Galicien P-2462/03

Professor Sir Neil MacCormick Mindreårige EU-borgere E-2463/03

Piia-Noora Kauppi Prisfastsættelse for almindelige posttjenester E-2464/03

Giuseppe Gargani, Fiorella
Ghilardotti og Enrico Ferri

Direktiv 2001/29 om ophavsret i medlemsstaterne E-2465/03

Erik Meijer Orientering af politi, erhvervsdrivende og turister for
systematisk at undgå, at udenlandske turister straffes for
forseelser, de ikke har noget kendskab til

E-2466/03

Catherine Stihler Digitale fartskrivere: Rettelser i bilag 1 B E-2467/03

Catherine Stihler Indførelse af digitale fartskrivere E-2468/03

Catherine Stihler Digitale fartskrivere: Ændrede tidsfrister for deres
indførelse

E-2469/03

Catherine Stihler Digitale fartskrivere: Typegodkendelse E-2470/03
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Catherine Stihler Italien og overholdelse af bestemmelserne om dyrevelfærd E-2471/03

Marie Isler Béguin og andre Det udvidede EU's ydre grænseregioner E-2472/03

Marie Isler Béguin og andre Det udvidede EU's ydre grænseregioner E-2473/03

Ingo Friedrich Et frit indre marked E-2474/03

Glenys Kinnock Burma E-2475/03

Juan Naranjo Escobar Reduceret moms for hoteller, restaurationer og cafeterier i
EU

E-2476/03

Miet Smet Kvinders rettigheder i Afghanistan E-2477/03

Miet Smet Kvinders rettigheder i Afghanistan E-2478/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tunfiskekonserves fra Thailand, Filippinerne og
Indonesien

E-2479/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tunfiskekonserves fra Thailand, Filippinerne og
Indonesien

E-2480/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Omsættelige fiskekvoter E-2481/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forebyggelse af risiko for skovbrande: Forordning (EØF)
nr. 2158/92

E-2482/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forebyggelse af risiko for skovbrande: Forordning (EØF)
nr. 2158/92

E-2483/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galiciens stilling i forbindelse med reformen af den fælles
landbrugspolitik

E-2484/03

Ria Oomen-Ruijten Aftaler om dobbeltbeskatning og forordning (EØF) nr.
1408/71

E-2485/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Uzbekistan rettet mod
medlemmer af adventistkirken og af den protestantiske
kirke i Asien

E-2486/03

Maurizio Turco Krænkelser af religionsfriheden i Turkmenistan og
beskyttelse af det muslimske og russisk-ortodokse
trossamfund

E-2487/03

Margrietus van den Berg Gener i forbindelse med scootere E-2488/03

Sérgio Marques Gennemførelse af hjælpen til Venezuela E-2489/03

Bob van den Bos og Bashir
Khanbhai

Fødevarehjælp til Etiopien E-2490/03

Christopher Huhne Eurostat E-2491/03

Christopher Huhne Gennemskuelighed i forbindelse med køb af aktier E-2492/03

Christopher Huhne Forpligtelser vedrørende gennemskuelighed E-2493/03
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Christopher Huhne Pensioner E-2494/03

Christopher Huhne Den fælles landbrugspolitik E-2495/03

Christopher Huhne Afvigelser på den internationale betalingsbalances
løbende poster

E-2496/03

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer E-2497/03

Christopher Huhne Investeringer E-2498/03

Christopher Huhne Rene strande E-2499/03

Christopher Huhne Eksport af oksekød E-2500/03

Anne Jensen Budgetkonto B3-4000 i år 2002 E-2501/03

Martin Callanan Udkast til EU-forordning om registrering, vurdering og
godkendelse af kemikalier (REACH-forordningen)

E-2502/03

Christopher Heaton-Harris Biludlejningsselskaber E-2503/03

Esko Seppänen Dobbeltbeskatning af hjemvendende migranter E-2504/03

Maurizio Turco Overtrædelsesprocedure 2001/2151 efter traktatens artikel
226 mod Den Italienske Republik for manglende
overholdelse af direktiv 89/552/EØF (tv uden grænser)

E-2505/03

Mauro Nobilia Nye styreformer - trepartskontrakter på miljøområdet E-2506/03

Paolo Bartolozzi Gebyrer i turistsektoren E-2507/03

Paolo Bartolozzi Overtrædelsesprocedure i forbindelse med manglende
overholdelse af EF-direktiver

E-2508/03

Roberto Bigliardo Respekt for multilingvisme - EPSO's website E-2509/03

Roberto Bigliardo Leje af "City Center"-Bygningen E-2510/03

Mario Borghezio Afbrydelse af jernbaneforbindelsen Ventimiglia-Monaco -
ønske om intervention over for Frankrig fra
Kommissionens side

E-2511/03

Koenraad Dillen Støtte til ofrene for krisen i de palæstinensiske områder E-2512/03

Koenraad Dillen Momssatser i horeca-sektoren E-2513/03

Dorette Corbey Lægemidler: Specifik undtagelse fra patentrettighederne P-2514/03

Herbert Bösch Udtalelse fraOLAF-Overvågningsudvalget om Eurostat-
taskforcen

E-2515/03

Herbert Bösch Eurostat-taskforcen og OLAF's uafhængighed E-2516/03

Herbert Bösch Anvendelse af titlen "direktør h.c. i Europa-
Kommissionen"

E-2517/03
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Dorette Corbey Transatlantisk samarbejde om bevaring af biodiversitet E-2518/03

Ria Oomen-Ruijten og Françoise
Grossetête

Påbudt pantordning i Tyskland E-2519/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Afspejling i pas af den sproglige mangfoldighed i den
spanske stat

E-2520/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Afspejling i pas af den sproglige mangfoldighed i den
spanske stat

E-2521/03

Dorette Corbey og Margrietus van
den Berg

Muslingebanker i den nederlandske del af Vadehavet E-2522/03

Erik Meijer Værdien for andre EU-egne af den vellykkede flamske
model for udvidelse af den offentlige transport,
tiltrækning af passagerer og orden i økonomien

E-2523/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Italien E-2524/03

Nicholas Clegg Direktiv om ædle metaller P-2525/03

Nicholas Clegg Ægproducenter i EU E-2526/03

Glenys Kinnock Rom E-2527/03

David Bowe Bodypiercing E-2528/03

David Bowe Bodypiercing E-2529/03

Gabriele Stauner Taskforce Eurostat P-2530/03

Gabriele Stauner Profitmagere og røvere i Kosovo E-2531/03

Gabriele Stauner Interessekonflikter for Kommissionens regnskabsfører E-2532/03

Gabriele Stauner Indkomstforbedringer for medlemmer af De Europæiske
Fællesskabers Domstol

E-2533/03

Margrietus van den Berg Problematikken med "grænseelever" E-2534/03

Ilda Figueiredo Landbrugsindkomster i Portugal E-2535/03

Ilda Figueiredo Virkninger for Portugal af kompromiset om reformen af
den fælles landbrugspolitik

E-2536/03

Ilda Figueiredo Nettobidrag til den fælles landbrugspolitik E-2537/03

Ilda Figueiredo Forslag om afvikling af den fælles landbrugspolitik og
strukturfondene - "Hemmelig rapport"

E-2538/03

Karl-Heinz Florenz Kemikaliepolitik - REACH-systemet E-2539/03

Maurizio Turco Aftaler mellem den spanske stat og Vatikanstaten, der er i
strid med grundlæggende rettigheder

E-2540/03
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Maurizio Turco Gescartera-sagen og aftalerne mellem den spanske stat og
Vatikanstaten

E-2541/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Rusland E-2542/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Armenien E-2543/03

Antonio Di Pietro Infrastrukturarbejder i Partenios regionale naturpark E-2544/03

Olle Schmidt Svenske regler strider mod det indre marked E-2545/03

Jules Maaten Vurdering af tobaksvarer E-2546/03

Joan Vallvé Den sproglige mangfoldighed i den spanske stats pas E-2547/03

Joan Vallvé Den sproglige mangfoldighed i den spanske stats pas E-2548/03

Michl Ebner Differentieret vejafgift - økologisk følsomme områder E-2549/03

Avril Doyle Støtte til kunstinitiativ E-2550/03

Avril Doyle EU's manglende udbetaling af udviklingsstøtte E-2551/03

Jules Maaten Sagen mod Vinh Binh Trinh i Vietnam E-2552/03

Marco Cappato Den tunesiske journalist Abdallah Zouari E-2553/03

Marco Cappato Den tunesiske journalist Abdallah Zouari E-2554/03

Robert Evans Selskaber, der driver færgefart på Den Engelske Kanal E-2555/03

Robert Evans Stemmeret ved valg på Mallorca E-2556/03

Robert Evans Menneskerettigheder i Egypten E-2557/03

Robert Evans Menneskerettigheder i Peru E-2558/03

Robert Evans Subsidiering af dyretransport E-2559/03

Roberta Angelilli Støtte til kunsthåndværk E-2560/03

Maurizio Turco Istandsættelse af Berlaymont-bygningen E-2561/03

Maurizio Turco Det voldelige sudanesiske diktatur og aftale indgået
mellem EU og Sudan

E-2562/03

Maurizio Turco Det voldelige sudanesiske diktatur og aftale indgået
mellem EU og Sudan

E-2563/03

Mario Borghezio Polske myndigheders krænkelse af generelle EU-
retsprincipper

E-2564/03

Hiltrud Breyer Restmængder af hormoner og antibiotika samt  phthalater
(blødgøringsmidler) i drikkevand

E-2565/03

Markus Ferber Støttebevillinger fra EU til byggeprojekter i Italien E-2566/03

David Bowe Methylmetacrylat (MMA): flydende acrylmonomer E-2567/03
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Christopher Huhne EF-kørekortsudvalget E-2568/03

Christopher Huhne Bilkørsel under anvendelse af bioptiske hjælpemidler
(bioptic driving)

E-2569/03

Maurizio Turco Forbundsrepublikken Tysklands opkrævning af kirkeskat
på arbejdsløshedsunderstøttelse hos arbejdsløse, som ikke
er medlem af kirken

E-2570/03

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Aserbajdsjan E-2571/03

Maurizio Turco Krænkelser af religionsfriheden i Georgien i forbindelse
med konfrontationer mellem medlemmer af
Pinsebevægelsen, baptister, katolikker, ortodokse og
Jehovas Vidner

E-2572/03

Maurizio Turco Manglende overholdelse af forpligtelser indgået i OSCE-
regi vedrørende tanke-, samvittigheds- og
religionsfriheden i Armenien, Aserbajdsjan, Belarus,
Georgien, Kasakhstan, Rusland, Turkmenistan og
Usbekistan

E-2573/03

Margrietus van den Berg Nederlandsk virksomheds overtrædelse af internationale
retningslinjer i Den Demokratiske Republik Congo

E-2574/03

Philip Claeys Nye tjenestemænds bosættelse i og omkring Bruxelles E-2575/03

Philip Claeys Enlargement Weekly kun på engelsk E-2576/03

Erik Meijer Tilsætning af glukose og kulstof til gylle for at beskytte
landbrugsjord mod forurening og ammoniakemission

E-2577/03

Erik Meijer Kørekorterhvervelse i en EU-nabostat som erstatning for
et kørekort inddraget som følge af en trafikforseelse

E-2578/03

Erik Meijer Beslaglæggelse af eurosedler og røveri mod familier af
tyrkisk herkomst fra EU-medlemsstater i forbindelse med
deres årlige rejse gennem Bulgarien

E-2579/03

Erik Meijer Formodningen om en voksende produktion af falske
eurosedler i tyndtbefolkede lande, hvor euroen bliver en
vigtig parallelvaluta

E-2580/03

Erik Meijer Forløbet af sager vedrørende informanter i Den
Europæiske Revisionsret - Disciplinærudvalgets udtalelse
og sammensætning samt den markante tavshed hos de
ledende tjenestemænd

E-2581/03

Erik Meijer Forløbet af sager vedrørende informanter i Den
Europæiske Revisionsret - Komplicerede
bedømmelsesvilkår på grund af samtidigt behov for
undersøgelser mod foresatte

E-2582/03

Graham Watson Vedtægten for Europaskolerne E-2583/03
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Graham Watson Import af tømmer fra Indonesien E-2584/03

Konstantinos Hatzidakis Afgifter på sodavand med alkohol E-2585/03

Maurizio Turco Nye oplysninger vedrørende støtte til medlemsstaternes
eksport af landbrugsvarer til Vatikanstaten

E-2586/03

Marco Pannella Henrettelsen af den 19-årige Faramaz Mohammadi, leder
af studenterbevægelsen på universitetet i Tabriz (Iran)

E-2587/03

Marco Pannella Henrettelsen af den 19-årige Faramaz Mohammadi, leder
af studenterbevægelsen på universitetet i Tabriz (Iran)

E-2588/03

Philip Claeys Nyt ansvarsområde til kommissær Verheugen E-2589/03

Claude Moraes Situationen i Liberia P-2590/03

Roberta Angelilli Katastrofesituation som følge af tørken i Lazio-regionen P-2591/03

Gerhard Schmid Bøder i  Den Tjekkiske Republik for manglende
nationalitetsmærke på motorkøretøjer

E-2592/03

Graham Watson Forfølgelse af kristne i Pakistan E-2593/03

Claude Moraes Forfølgelse af kristne E-2594/03

Theresa Villiers Forholdene i Londons undergrundsbane E-2595/03

Theresa Villiers Forholdene i Londons undergrundsbane E-2596/03

Roberta Angelilli Undtagelsestilstand i Italien som følge af naturkatastrofe E-2597/03

Roberta Angelilli Muligheden for støtte til kurbade E-2598/03

Camilo Nogueira Román Anlægsarbejde vedrørende fodboldbane til skolen Colegio
Altamira som led i projektet om et kommunalt
sportskompleks for kommuneforeningen i Condado
(Galicien) i Proder-programmet (1996-1999)

E-2599/03

Maurizio Turco Aktiviteterne i Den Rådgivende Gruppe på Højt Plan om
den interkulturelle dialog i Middelhavsområdet og
Debatgruppen vedrørende Europas spirituelle og
kulturelle dimension

P-2600/03

Roberta Angelilli Restaurering af Rietis historiske bykerne E-2601/03

Claude Moraes Medlemsstaternes fremskridt med hensyn til
gennemførelsen af direktiv 2000/78/EF, særlig for så vidt
angår forskelsbehandling på grund af alder

P-2602/03

Olivier Dupuis Risiko for udvisning af en tjetjensk personlighed fra
Frankrig til Den Russiske Føderation

E-2603/03

Alexandros Alavanos Beskyttelse af udgravningerne ved oldtidens Salamis på
Cypern

E-2604/03
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Elizabeth Lynne Anerkendelse af kvalifikationer for sproglærere E-2605/03

* * *
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SPØRGETID
(B5-0098/03) den 1. og 2. juli 2003

25 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Alexandros ALAVANOS Forbud for europæiske statsborgere mod at rejse til Europa
fra Palæstina

H-0351/03

Josu ORTUONDO
LARREA

Selvmordsattentater mod europæiske bygninger og
virksomheder i Casablanca

H-0352/03

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Unionens stater og attentatet i Marokko med 41 døde H-0355/03

Sarah LUDFORD Oprettelse af profiler af mistænkte gerningsmænd til
terrorhandlinger

H-0354/03

Patricia McKENNA Ulovlig besættelse af Irak H-0361/03

John McCARTIN Menneskerettigheder i Rusland H-0363/03

Malcolm HARBOUR Kontrolstempling af ædle metaller H-0372/03

Lennart SACRÉDEUS Rapport om tros- og religionsfrihed i verden H-0377/03

Bernd POSSELT Kloningsforbud H-0379/03

Linda McAVAN Menneskerettighedsarbejdere i Indonesien H-0381/03

María IZQUIERDO ROJO Ofrene for krigen i Irak H-0308/03/
ændr.1

Seán Ó NEACHTAIN Mål 1-regioner og struktur- og samhørighedsfonde H-0384/03
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Christos ZACHARAKIS Tyrkiets krænkelse af internationale regler med fare for en
alvorlig passagerflyulykke i græsk luftrum

H-0389/03

Carlos LAGE Reform af den fælles fiskeripolitik og stabilitetsprincippet H-0393/03

Proinsias DE ROSSA EU-støtte til ILO's internationale program for afskaffelse af
børnearbejde

H-0405/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LAMY

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Partnerskabet mellem Mercosul og Den Europæiske Union
ansigt til ansigt med den nye politiske situation i Brasilien og i
Argentina. De økonomiske relationer med begge stater.

H-0356/03

Bernd POSSELT Udenrigshandel med det sydlige Afrika H-0380/03

Glenys KINNOCK WTO - TRIPS (handelsrelaterede aspekter af den
intellektuelle ejendomsret)

H-0392/03

Juan BAYONA de
PEROGORDO

Konkurrencefordrejning i forbindelse med import fra Kina H-0399/03

Hr. BOLKESTEIN

Lennart SACRÉDEUS Medlemsstaternes skattesubvention af aborter for andre EU-
borgere

H-0376/03

Antonios TRAKATELLIS Tildeling af offentlige kontrakter ved brug af en matematisk
formel: Omgåelse af konkurrencereglerne

H-0398/03

Elly PLOOIJ-VAN
GORSEL

Princippet om rimelig kompensation H-0402/03

Hr. BYRNE

Patricia McKENNA Hurtige advarselsnotifikationer H-0362/03

John PURVIS Cost-benefit-analyse af identifikation og registrering af får og
geder

H-0369/03

María IZQUIERDO ROJO Uansvarlig stigning i udbredelsen af bovin spongiform
encefalopati (BSE) eller kogalskab i Spanien

H-0378/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JULI 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 29 12 17 7 0 0 0 FRATTINI

Kommissionen 49 13 34 5 0 1 1 FISCHLER
NIELSON
LAMY
BOLKESTEIN
BYRNE

I alt 78 25 51 12 0 1 1
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

6/2003

7/2003

331.187

331.591

Mario Borghezio

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

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

Diskriminering af en mindretalssport

07.04.2003

14.04.2003

07.07.2003

14.07.2003

21

146

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 98

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 138

                                                     
1 Situationen pr. 03.07.2003
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10/2003 333.582 Richard CORBETT Hensyntagen til EF-traktatens artikel 289 og
Euratom-traktatens artikel 189

06.06.2003 06.09.2003 51

11/2003 333.584 Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-
Claude Martinez og Marie France
Stirbois

Ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. apritl
1979 om beskyttelse af vilde fulge

12.06.2003 12.09.2003 8

12/2003 333.585 José Ribeiro e Castro, Ole Krarup, Per
Gahrton, Martin Callanan og Patricia
McKenna

Den næste regerngskonference og behovet for at
respektere demokratiet i Den Europæiske Union

16.06.2003 16.09.2003 10

13/2003 333.618 Jonathan Evans, John Bowis,
Chtrstipher Heaton-Harris,Philip
Bradbourn og Neil Parish

Europa-Parlamentets sæde i Strasbourg 18.06.2003 18.09.2003 46

14/2003 333.620 Marco Cappato, Paulo Casaca, Carlo
Fatuzzo, Ulla Sandbæk og Michiel van
Hulten

Et demokratisk og frit Iran 13.06.2003 13.09.2003 17

15/2003 334.206 Mario Borgheizio Oprettelsen af en nationalpark på øen Lampedusa og
oprettelse af modtagelsescentre for flygtninge og
asylsøgere uden for Den Europæiske Union

30.06.2003 30.09.2003 7
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UDVALG
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

Indvandring: oprettelse af et netværk af
indvandringsforbindelsesofficerer.
Initiativ fra Grækenland

AFET (M) 08.07.03 C5-0260/03

BROK
(PPE-DE)

De vigtigste aspekter og grundlæggende
valg i FUSP og disses indvirkning på
EF's budget

AFET (K) 08.07.03

GRUPPE
PSE

Årlig betænkning om
menneskerettighederne i verden 2002 og
Den Europæiske Unions
menneskerettighedspolitik

AFET (K) 08.07.03

GRUPPE
PPE-DE

Eksterne forbindelser: organisationer, der
fremmer gensidig forståelse,
handlingsprogram 2004-2006

AFET (K) 08.07.03 C5-0350/03

GRUPPE
PSE

Stabilitetspagten for Sydeuropa:
Lovramme for finansiel støtte, UNMIK
og OHR (Ændr. forord. (EF) nr.
1080/2000)

AFET (K) 08.07.03 C5-0325/03

BÖGE
(PPE-DE)

Initiativet "nye naboer" og "et større
Europa"

BUDG (M) 10.07.03 C5-0110/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Eksterne forbindelser: organisationer, der
fremmer gensidig forståelse,
handlingsprogram 2004-2006

BUDG (M) 10.07.03 C5-0350/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ungdomsområdet: støtte til
organisationer, der er aktive på europæisk
plan, handlingsprogram

BUDG (M) 10.07.03 C5-0257/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Uddannelse: støtte til organer, der er
aktive på europæisk plan,
handlingsprogram

BUDG (M) 10.07.03 C5-0255/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Aktivt europæisk borgerskab (inddragelse
af borgerne): fremme, handlingsprogram

BUDG (M) 10.07.03 C5-0321/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Ligestilling mellem mænd og kvinder:
støtte til organisationer, der er aktive på
europæisk plan, handlingsprogram

BUDG (M) 10.07.03 C5-0261/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Kultur: støtte til organisationer, der er
aktive på europæisk plan,
handlingsprogram

BUDG (M) 10.07.03 C5-0262/03

NARANJO
ESCOBAR
(PPE-DE)

Asyl og migration: program for finansiel
og teknisk bistand til tredjelande

BUDG (M) 10.07.03 C5-0267/03

WYNN
(PSE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

BUDG (M) 10.07.03 C5-0340/03

HAUG
(PSE)

Egne indtægter: Ajourføring af de
finansielle bestemmelser (Ændr. forord.
1150/2000/EF)

BUDG (K) 10.07.03 C5-0326/03

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Aktivt europæisk borgerskab (inddragelse
af borgerne): fremme, handlingsprogram

CULT (M) 08.07.03 C5-0321/03

IIVARI
(PSE)

Kultur: støtte til organisationer, der er
aktive på europæisk plan,
handlingsprogram

CULT (K) 08.07.03 C5-0262/03

PACK
(PPE-DE)

Uddannelse: støtte til organer, der er
aktive på europæisk plan,
handlingsprogram

CULT (K) 08.07.03 C5-0255/03

PRETS
(PSE)

Ungdomsområdet: støtte til
organisationer, der er aktive på europæisk
plan, handlingsprogram

CULT (K) 08.07.03 C5-0257/03

WIJKMAN
(PPE-DE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

DEVE (M) 01.07.03 C5-0340/03

SAUQUILLO
PEREZ DEL
ARCO
(PSE)

Asyl og migration: program for finansiel
og teknisk bistand til tredjelande

DEVE (M) 09.07.03 C5-0267/03

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

ECON (M) 02.07.03 C5-0340/03

BLOKLAND
(EDD)

Moms: fravigende foranstaltninger,
gennemførelsesbeføjelser (ændring dir.
77/388/EØF)

ECON (K) 02.07.03 C5-0281/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FLAUTRE
(VERTS/ALE)

Forsyningspligtydelser (Grønbog) EMPL (M) 02.07.03 C5-0376/03

GRUPPE
PSE

Det indre marked: Strategi - prioriteringer
2003-2006 (Meddelelse)

EMPL (M) 02.07.03 C5-0379/03

GRUPPE
PPE-DE

Udvalg for social beskyttelse EMPL (K) 02.07.03 C5-0317/03

JACKSON
(PPE-DE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

ENVI (M) 08.07.03 C5-0340/03

MUSSA
(UEN)

Folkesundhed: Kræftscreening,
henstillinger til medlemsstaterne

ENVI (K) 08.07.03 C5-0322/03

DYBKJÆR
(ELDR)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

FEMM (M) 09.07.03 C5-0340/03

GRÖNER
(PSE)

Budget 2004: Øvrige sektioner FEMM (M) 10.07.03

GRUPPE
ELDR

Indvandring og beskæftigelse: Integration
af indvandrere (Meddelelse)

FEMM (M) 10.07.03 C5-0382/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Retligt samarbejde: Forældremyndighed
og beskyttelse af mindreårige, Haag-
konventionen 1996

FEMM (M) 10.07.03 C5-0302/03

GRUPPE
PSE

Udvalg for social beskyttelse FEMM (M) 10.07.03 C5-0317/03

GRUPPE
PPE-DE

Ligestilling mellem mænd og kvinder:
støtte til organisationer, der er aktive på
europæisk plan, handlingsprogram

FEMM (K) 10.07.03 C5-0261/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Forbedring af den videnskabelige og
tekniske rådgivning til brug for EU's
fiskeriforvaltning

ITRE (M) 10.07.03 C5-0241/03

GRUPPE
PPE-DE

Affald: Kvantitativ og kvalikativ
forebyggelse og genanvendelse
(Meddelelse)

ITRE (M) 10.07.03 C5-0385/03

GRUPPE
PPE-DE

Udvindingsindustrien:
affaldsforvaltning+

ITRE (M) 10.07.03 C5-0256/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

ITRE (M) 10.07.03 C5-0340/03

READ
(PSE)

Paneuropæiske e-forvaltningstjenester:
IDABC, interoperabel levering til
myndigheder, virksomheder og borgere

ITRE (K) 10.07.03 C5-0310/03

GARGANI
(PPE-DE)

Udkast til interinstitutionel aftale "Bedre
lovgivning"

JURI (M) 07.07.03

GEBHARDT
(PSE)

Retligt samarbejde: Forældremyndighed
og beskyttelse af mindreårige, Haag-
konventionen 1996

JURI (M) 07.07.03 C5-0302/03

GHILARDOTTI
(PSE)

Sociale sikringsordninger: Anvendelse på
arbejdstagere og deres familiemedlemmer

JURI (M) 07.07.03 C5-0290/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Styreformer i EU: Stærkere hørings- og
dialogkultur i EU

JURI (M) 07.07.03 C5-0200/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Styreformer i EU: Rammer for
europæiske reguleringsorganer

JURI (M) 07.07.03 C5-0203/03

FERRI
(PPE-DE)

Athen-konventionen: Søtransport af
passagerer

JURI (K) 07.07.03 C5-0356/03

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Udvidelse: tiltrædelse 1. maj 2004,
ansættelse af tjenestemænd

JURI (K) 07.07.03 C5-0287/03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om beskyttelse af Cappatos
immunitet

JURI (K) 07.07.03

GARGANI
(PPE-DE)

Arbejdsmiljø: Beskyttelse af
arbejdstagerne mod kræftfremkaldende
stoffer (Dir. 89/391/EØF)(Kodif. version)

JURI (K) 08.07.03 C5-0053/99

GRUPPE
ELDR

Samhørighedsfonden. Kodificeret udgave JURI (K) 07.07.03 C5-0291/03

OREJA
(PPE-DE)

Søtransport: Skibes og havnefaciliteters
sikkerhed+

LIBE (M) 09.07.03 C5-0218/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

PACIOTTI
(PSE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

LIBE (M) 09.07.03 C5-0340/03

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Uddannelse: støtte til organer, der er
aktive på europæisk plan,
handlingsprogram

LIBE (M) 09.07.03 C5-0255/03

DEPREZ
(PPE-DE)

Personers frie bevægelighed: skiltning
ved grænseovergangssteder. Initiativ fra
Grækenland

LIBE (K) 09.07.03 C5-0253/03

HERMANGE
(PPE-DE)

Retligt samarbejde: Forældremyndighed
og beskyttelse af mindreårige, Haag-
konventionen 1996

LIBE (K) 09.07.03 C5-0302/03

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM
(PPE-DE)

Narkotikabekæmpelse:
Toldmyndighedernes bekæmpelse af
smugling på åbent hav. Initiativ Spanien

LIBE (K) 09.07.03 C5-0249/03

ROURE
(PSE)

Indvandring: oprettelse af et netværk af
indvandringsforbindelsesofficerer.
Initiativ fra Grækenland

LIBE (K) 09.07.03 C5-0260/03

SOUCHET
(NI)

Genopretning af den nordlige
kulmulebestand

PECH (K) 09.07.03 C5-0314/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Fiskeriforvaltning: kontrol i det
nordøstlige Atlanterhav, multilateralt
samarbejde (ændring forordning (EF)
2791/1999)

PECH (K) 09.07.03 C5-0284/03

GEMELLI
(PPE-DE)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

PETI (M) 09.07.03 C5-0340/03

van DAM
(EDD)

Udkastet til traktaten om en europæisk
forfatning og EP's udtalelse om
indkaldelse af regeringskonferencen

RETT (M) 08.07.03 C5-0340/03

PEX
(PPE-DE)

Sikkerhed til søs, forebyggelse af
forurening fra skibe: Indførelse af
sanktioner, herunder strafferetlige

RETT (K) 07.07.03 C5-0076/03

CAVERI
(ELDR)

Trafiksikkerhed: motorkøretøjer,
hastighedsbegrænsende anordninger og
systemer (ændr. dir. 92/24/EØF)

RETT (K) 08.07.03 C5-0272/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

CAVERI
(ELDR)

Sikkerhedsseler og
fastholdelsesanordninger i motordrevne
køretøjer

RETT (K) 08.07.03 C5-0282/03

CAVERI
(ELDR)

Motorkøretøjers sæder og nakkestøtter RETT (K) 08.07.03 C5-0283/03

CAVERI
(ELDR)

Sikkerhedsselers forankring RETT (K) 08.07.03 C5-0286/03

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen- Alarmsystemet - nr. 3/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 541
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - nr. 4/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 542
endel.

Arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene: Eventuelt misbrug
af varemærkerettigheder inden for EU i forbindelse med EF-
konsumption

JURI SEC (03) 575
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Om retlig beskyttelse af
elektroniske betalingstjenester - om gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om
retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester

CULT
ECON
JURI

COM (03) 198
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om udpegelse af Den
Europæiske Kulturhovedstad 2006

CULT COM (03) 210
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Status over forhandlingerne
om ITER, det internationale forskningsprojekt vedrørende nuklear
fusionsenergi

ENVI
ITRE

COM (03) 215
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Resultattavle for statsstøtte - Foråret
2003

ITRE
ECON

COM (03) 225
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 814/2000 om
informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik

CULT
AGRI

COM (03) 235
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En
bedre anvendelse af direktiverne efter den nye metode

ECON
JURI
ITRE

COM (03) 240
endel.

Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om situationen pr.
30.6.2002 vedrørende garantier opført på det almindelige budget

AFET
CONT
ITRE

BUDG

COM (03) 249
endel.



OFFICIELLE  DOKUMENTER 53

Bulletin 01.09.2003 - DA - PE 332.927

Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af fællesskabets affaldslovgivning direktiv
75/442/EØF om affald, direktiv 91/689/EØF om farligt affald, direktiv
75/439/EØF om olieaffald, direktiv 86/278/EØF om slam fra
rensningsanlæg og direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
for perioden 1998-2000

ITRE
ENVI

COM (03) 250
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på
skovbrugsområdet (flegt) - Forslag til EU-handlingsplan

DEVE
ENVI
ITRE

COM (03) 251
endel.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale om et
multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske Føderation og
protokollen hertil om erstatningskrav, sagsanlæg og erstatning; Forslag
til Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens indgåelse af en
aftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske
Føderation og protokollen hertil om erstatningskrav, sagsanlæg og
erstatning

COM (03) 255
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet om TMA-2 i henhold til den
fælles aktion om nye former for syntetisk narkotika (97/396/RIA); om
2C-I i henhold til den fælles aktion om nye former for syntetisk
narkotika (97/396/RIA); om 2C-T-2 i henhold til den fælles aktion om
nye former for syntetisk narkotika (97/396/RIA); om 2C-T-7 i henhold
til den fælles aktion om nye former for syntetisk narkotika
(97/396/RIA)

LIBE COM (03) 258
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Den
Europæiske Centralbank: Anvendelsen af artikel 3, stk. 4-6, i direktivet
om elektronisk handel

CULT
JURI

COM (03) 259
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Styrkelse af Lissabon-strategiens sociale dimension: Strømlining af den
åbne koordination inden for social beskyttelse

ECON
ENVI
EMPL

COM (03) 261
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
udformning af energipolitikken for den udvidede europæiske union og
dens nabo- og partnerlande

AFET
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 262
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om forbindelserne mellem EU og
Canada

ITRE
AFET

COM (03) 266
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod
et globalt partnerskab i informationssamfundet: EU's holdninger i
forbindelse med De Forenede Nationers verdenstopmøde om
informationssamfundet (WSIS)

CULT
ITRE

COM (03) 271
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Forslag til basisretsakter vedrørende tilskud, der i øjeblikket bevilges
på grundlag af Kommissionens administrative autonomi (budgettets del
A) eller af dens institutionelle beføjelser - orienterende dokument

AFCO
AFET
CONT
DEVE
ITRE
LIBE

FEMM
CULT
BUDG

COM (03) 274
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Vestbalkan og europæisk integration

ITRE
AFET

COM (03) 285
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut

BUDG
EMPL

COM (03) 287
endel.

Ændret forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale om et
multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske Føderation og
protokollen hertil om erstatningskrav, sagsanlæg og erstatning og
ændret forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens
indgåelse på vegne af Det Europæiske Atomenergifællesskab af en
aftale om et multilateralt atom- og miljøprogram i Den Russiske
Føderation og protokollen hertil om erstatningskrav, sagsanlæg og
erstatning

ENVI
ITRE

COM (03) 289
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Halvårlig ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod
oprettelsen af et område med "Frihed, sikkerhed og retfærdighed" i EU
(første halvår 2003)

JURI
LIBE

COM (03) 291
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering
med partnere i Middelhavsområdet - Strategiske retningslinjer

FEMM
AFET

COM (03) 294
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Integreret produktpolitik - Miljøpåvirkninger set i et
livscyklusperspektiv

ITRE
ENVI

COM (03) 302
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Forsøget med anvendelse af en nedsat momssats på visse
arbejdskraftintensive tjenesteydelser

EMPL
ECON

COM (03) 309
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Europæisk handlingsprogram for
trafiksikkerheden - Halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske
Union inden 2010: en fælles opgave

ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (03) 311
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Midtvejsevaluering af den social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden

FEMM
EMPL

COM (03) 312
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
forbrugernes sikkerhed i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

ECON
ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 313
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Overvejelser over, hvordan man kan fremme den økonomiske
udvikling i den nordlige del af Cypern og bringe den nærmere til EU

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 325
endel.

Beretning fra Kommissionen: Almindelig beretning om
førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - SAPARD) i 2001

BUDG
ENVI
ITRE
RETT
AFET

COM (03) 329
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelse og virkning af VVM-direktivet (direktiv 85/337/EØF
som ændret ved 97/11/EF) - Hvor vellykket er gennemførelsen af
VVM-direktivet i medlemsstaterne

ITRE
JURI
RETT
ENVI

COM (03) 334
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: En europæisk strategi for
miljø og sundhed

ITRE
ENVI

COM (03) 338
endel.

Kommissionens arbejdsdokument: Anden handlingsplan for den
nordlige dimension (2004-2006)

TOUT
AFET

COM (03) 343
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Overholdelse af bestemmelserne i den
fælles fiskeripolitik "arbejdsplan og resultatliste"

PECH COM (03) 344
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen: Fjerde rapport fra Kommissionen om
kontrolordningen for de traditionelle egne indtægter (perioden 2000-
2002) (Artikel 18, stk. 5, i Rådets forordning [EF, EURATOM] nr.
1150/2000 af 22. maj 2000)

CONT
BUDG

COM (03) 345
endel.

26. årsberetning fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne
og Sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen - 2001

ENVI
EMPL

COM (03) 346
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: På
vej mod bæredygtig produktion - Status over gennemførelsen af Rådets
direktiv 96/61/EF af om integreret forebyggelse og bekæmpelse af
forurening

ITRE
ENVI

COM (03) 354
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Rapport om situationen i det portugisiske landbrug

AGRI COM (03) 359
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet om
udvikling af et transportnet for Euro-Middelhavsområdet

AFET
ITRE
RETT

COM (03) 376
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 63/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende den beslutning, som det nationale sikkerhedsråd under den afghanske
overgangsadministration har truffet om indbetaling af samtlige toldindtægter til centralregeringen

Bruxelles, den 3. juni 2003

Den Europæiske Union glæder sig over, at det nationale sikkerhedsråd under den afghanske over-
gangsadministration tirsdag den 20. maj har besluttet at anmode alle guvernører om at indbetale samtlige
toldindtægter til centralregeringen og om at sikre sig, at alle deres aktiviteter er i overensstemmelse med
lovgivningen og med centralregeringens politik.

EU finder, at disse krav respekterer ånden i Bonn-aftalen og vil kunne spille en afgørende rolle i
genopbygningen af den afghanske nation og i den proces, der er iværksat med henblik på at sanere de
finansielle ressourcer og konsolidere centralregeringens politiske autoritet i hele landet. EU lykønsker
præsident Karzai med dette initiativ og hilser med tilfredshed den ansvarsfølelse, som de afghanske politiske
ledere har udvist ved at støtte ham.

EU støtter fuldt ud den afghanske overgangsadministration for så vidt angår de forholdsregler, den vil skulle
træffe for at sikre en hurtig og fuldstændig gennemførelse af denne beslutning. Den støtter især den
afghanske overgangsadministration for så vidt angår de legitime foranstaltninger, den har iværksat med
henblik på at føre fuld kontrol med opkrævningen af de nationale toldafgifter.

EU opfordrer indtrængende samtlige aktører til at respektere denne beslutning, så processen med henblik på
nationens opbygning uhindret kan videreføres.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 64/03
Erklæring på vegne af formandskabet for Den Europæiske Union

inden generalstrejken i Zimbabwe

Bruxelles, den 3. juni 2003

Den Europæiske Union følger til stadighed situationen i Zimbabwe og har givet udtryk for sin bekymring
over den negative udvikling, der kan konstateres i landet for så vidt angår demokrati og menneskerettigheder.

EU noterer sig, at lederen af Bevægelsen for Demokratisk Ændring (MDC), Morgan Tsvangirai, har
opfordret til en generalstrejke på fem dage og til fredelige protestmarcher i hele landet.

EU, der støtter princippet om dialog, anmoder indtrængende regeringen og oppositionen om at vælge at
støtte denne yderst demokratiske proces.

EU opfordrer derfor MDC og civilsamfundet til at sørge for, at disse demonstrationer rent faktisk kommer til
at foregå fredeligt. EU anmoder ligeledes Zimbabwes regering om at afstå fra enhver form for vold og
respektere den ret, som borgerne har til at demonstrere og give udtryk for deres synspunkter på fredelig vis.
Det må under ingen omstændigheder ske, at der igen i urimeligt omfang bliver brugt vold, sådan som det var
tilfældet under generalstrejken den 18. og 19. marts.

Derfor opfordrer EU på ny de politiske partier til at genoptage dialogen og giver på ny udtryk for den vægt,
som EU tillægger menneskerettighederne, ytringsfriheden samt forsamlings- og foreningsfriheden i
Zimbabwe.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 65/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Cuba

Bruxelles, den 5. juni 2003

På baggrund af de beklagelige foranstaltninger, som de cubanske myndigheder har truffet i den seneste tid,
og hvormed de ikke blot overtræder de grundlæggende frihedsrettigheder i Cuba, men endog fratager
medlemmer af civilbefolkningen deres sidste menneskerettighed, nemlig retten til at leve, finder EU det
beklageligt, at de cubanske myndigheder har brudt Cubas de facto-stop for fuldbyrdelse af dødsdomme, og
ønsker i den anledning at underrette det internationale samfund om følgende demarche, som EU har tilstillet
de cubanske myndigheder den 5. juni 2003:
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"EU har med største alvor bemærket, at medlemmer af den cubanske opposition og uafhængige journalister
til stadighed udsættes for en åbenlys krænkelse af deres menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder, idet de er blevet frihedsberøvet for at have givet åbent udtryk for deres mening, og EU
opfordrer på ny de cubanske myndigheder til straks at løslade alle politiske fanger.

EU forventer et positivt svar fra de cubanske myndigheder, men i lyset af det stigende antal rapporter om
dårlige interneringsforhold for fanger, der har alvorlige helbredsproblemer, retter EU en appel til de
cubanske myndigheder om straks at sikre, at disse fanger ikke påføres unødige lidelser og ikke udsættes for
umenneskelig behandling."

EU har endvidere i betragtning af den aktuelle situation i Cuba med enstemmighed besluttet at
– begrænse antallet af bilaterale besøg af regeringsrepræsentanter på højt plan
– neddæmpe karakteren af medlemsstaternes deltagelse i kulturelle arrangementer
– indbyde medlemmer af den cubanske opposition i forbindelse med fejringen af nationaldage
– tage sin fælles holdning op til fornyet overvejelse.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, og de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt de EFTA-lande,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 66/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Venezuela

Bruxelles, den 5. juni 2003

Den Europæiske Union lykønsker Venezuelas regering og oppositionen i Venezuela med undertegnelsen af
en politisk aftale den 29. maj. EU anerkender ligeledes den uvurderlige rolle, som generalsekretæren for
Organisationen af Amerikanske Stater, Carter Centeret og UNDP har spillet for fremme af en
mæglingsproces mellem repræsentanterne for regeringen og for oppositionen i løbet af de seneste syv
måneder. EU opfordrer samtlige parter til straks at påbegynde den nødvendige opfølgning ved for eksempel
at genoprette valgrådet, ajourføre vælgerlisterne og gennemføre de øvrige forberedelser, der er fastsat i
aftalen. EU er villig til at bidrage til iværksættelsen af aftalen og til at yde teknisk bistand til forberedelse af
enhver form for valghandling.

Den Europæiske Union håber, at denne aftale, der for nylig er indgået, vil komme til at udgøre en vigtig
etape og et solidt grundlag for den proces, der kan føre til en løsning på den politiske krise i Venezuela under
overholdelse af forfatningen, retsstatsprincippet og de demokratiske principper.
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De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 67/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Nepals udvisning af 18 tibetanske asylansøgere til Kina

Bruxelles, den 13. juni 2003

EU ser med største bekymring på den beslutning, som den nepalesiske regering for nylig har truffet om at
udvise 18 tibetanske asylansøgere fra Katmandu til Kina. Denne udvisningsbeslutning rettet mod en gruppe
asylansøgere, som bl.a. tæller otte mindreårige, er en åbenlys krænkelse af de humanitære principper og
strider mod folkeretten, idet FN's flygtningehøjkommissær har fået forbud mod at besøge de pågældende.

EU beklager, at den nepalesiske regering har ignoreret de gentagne appeller fra EU-missionerne i Katmandu
om at frigive asylansøgerne og behandle dem i overensstemmelse med etableret praksis i samarbejde med
UNHCR, og at den ikke har givet den mindste forklaring på eller begrundelse for de strenge forholdsregler,
der nu er taget mod denne gruppe.

Overholdelsen af de internationale normer og menneskerettighederne er en af grundpillerne i samarbejdet
mellem EU og Nepal; dette gælder alle EU's partnere inden for udviklingssamarbejde.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* **
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Nr. 68/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Liberia

Bruxelles, den 13. juni 2003

Den Europæiske Union er dybt bekymret over, at kampene og voldshandlingerne for nylig er taget til i
Liberia, og at den meget vanskelige situation, som landets befolkning befinder sig i, er blevet forværret. Den
Europæiske Union opfordrer alle de stridende parter til øjeblikkelig at bringe fjendtlighederne til ophør,
respektere den humanitære folkeret, sørge for, at de humanitære initiativer beskyttes, og gøre det muligt for
de humanitære organisationer at få adgang til de områder, som parterne kontrollerer.

Den Europæiske Union fordømmer de væbnede oprørsgruppers forsøg på at tiltage sig magten i Liberia ved
voldelige midler. Den opfordrer ligeledes alle de stridende parter til straks at indstille fjendtlighederne og
finde en forhandlingsløsning på den liberiske krise. EU erindrer nabolandene om deres forpligtelser i
henhold til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1478 (2003).

Den Europæiske Union støtter fuldt ud de igangværende fredsforhandlinger i Ghana under ledelse af Ecowas
i forlængelse af konklusionerne fra  Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Liberia. Den Europæiske
Union opfordrer alle de berørte liberiske parter til uden ophør at udnytte denne mulighed for fred, forsoning
og demokratisk reform i Liberia. Den Europæiske Union er fast besluttet på at bidrage til at befæste en
samlet ramme for fred efter denne dialog, navnlig gennem formandskabets særlige repræsentant over for
landene i Manoflodsunionen, Hans Dahlgren.

Den Europæiske Union understreger på ny sin stærke støtte til den særlige domstol for Sierra Leone, hvis
centrale opgave det er at retsforfølge de hovedansvarlige for alvorlige overtrædelser af den humanitære
folkeret i Sierra Leone. Den Europæiske Union finder, at tiltalen af Charles Taylor ikke bør lægge hindringer
i vejen for de igangværende fredsbestræbelser i Ghana. Den Europæiske Union anmoder præsident Charles
Taylor om at samarbejde med denne særlige domstol.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 69/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Guinea Bissau

Bruxelles, den 18. juni 2003

Den Europæiske Union lægger stor vægt på overholdelsen af de demokratiske principper, retsstatsprincippet
og god regeringsførelse, som den betragter som afgørende for Guinea-Bissaus politiske og økonomiske
udvikling. Den Europæiske Union er alvorlig bekymret over den stigende destabilisering af landet på de
politiske, sociale og økonomiske områder.

Den Europæiske Union udtrykker også betænkeligheder med hensyn til svækkelsen af retsstatsprincippet og
domstolenes uafhængighed, den svindende adskillelse mellem den lovgivende, den udøvende og den
dømmende magt, indgrebene i ytringsfriheden og adgangen til oplysninger, samt den manglende
gennemsigtighed og gode forvaltningsskik på budgetområdet. I den forbindelse håber Den Europæiske
Union, at problemet med den manglende offentliggørelse af den nye forfatning, kan behandles og løses
hurtigt, så landet får nogle institutionelle og retlige rammer, der ikke drages i tvivl.

EU ser også med bekymring på, at medlemmer af oppositionen, personer fra civilsamfundet, tidligere
ministre og militærfolk tilbageholdes uden dom, og opfordrer de guineanske myndigheder til fuldt ud at
respektere retsstatsprincippet og domstolenes uafhængighed. EU håber, at der omgående kan findes en
løsning på spørgsmålet om valg til Højesteret. EU udtrykker tilfredshed med den nylige retsafgørelse om at
tillade den uafhængige radiostation Radio Bombolom at genoptage sine udsendelser og opfordrer de
guineanske myndigheder til at sikre, at de uafhængige medier kan virke uden indgriben.

EU er bekymret over, at Guinea Bissau nu siden november 2002 har været uden en fungerende valgt
nationalforsamling. I denne situation understreger EU vigtigheden af det parlamentsvalg, som skal finde sted
den 6. juli 2003. EU opfordrer de guineanske myndigheder til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til
at sikre, at valget finder sted på demokratisk vis og under overholdelse af internationalt anerkendte
procedurer. I den forbindelse minder EU om, at følgende betingelser anses som ufravigelige, når der afholdes
demokratiske valg:

a) forfatningen, valgloven og internationale normer og navnlig de relevante grundlæggende rettigheder
og frihedsrettigheder skal overholdes

b) de politiske partiers eller alliancers kandidater skal frit kunne organisere sig, forsamle sig og udtrykke
deres synspunkter offentligt

c) alle politiske partier, alliancer og kandidater skal have adgang til de statslige medier (radio, tv og
pressen), og skal sikres en effektiv og omfattende pressefrihed, herunder frihed for privatejede
radiostationer

d) statens midler og ressourcer må ikke misbruges til fordel for bestemte politiske partier
e) kandidater, politiske partier og medlemmer af oppositionen må ikke trues, arresteres eller omfattes af

ulovlige procedurer
f) de myndigheder, som forvalter valget, skal være upartiske, herunder især de myndigheder, som

varetager registrering af vælgere, kandidater, politiske partier og alliancer.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne i Guinea-Bissau til at forpligte sig til at overholde disse
principper og er villig til at indgå i et samarbejde om at gennemføre dem, samtidig med at den også er villig



ALMENE OPLYSNINGER64

Bulletin 01.09.2003 - DA - PE 332.927

til at overveje at yde valgbistand ved det kommende parlamentsvalg under forudsætning af, at de
ovennævnte principper overholdes.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 70/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om mediernes situation i Belarus

Bruxelles, den 25. juni 2003

EU følger med stor bekymring mediernes situation i Belarus og er foruroliget over, at udgivelsen af den
uafhængige avis "Belaruskaya Delovaya Gazeta" og af publikationen "BDG - for internal use only" blev
suspenderet den 28. maj 2003. EU er ligeledes betænkelig ved visse bestemmelser i medielovforslaget og
over den chikane, som uafhængige og oppositionsejede aviser og journalister ved disse til stadighed udsættes
for.

EU ønsker at se Belarus indtage sin plads i Europa som et land med fungerende demokratiske institutioner,
og en blomstrende markedsøkonomi. EU må imidlertid på grund af den nylige udvikling give udtryk for sin
skuffelse over ovennnævnte restriktioner; EU understreger, og presse- og ytringsfriheden er væsentlige
elementer i et land, som ønsker at indtage en plads blandt de europæiske nationer. En forbedring af
mediernes situation vil udgøre et vigtigt fremskridt i forbindelserne mellem EU og Belarus.

EU opfordrer Belarus til at intensivere sine bestræbelser på at forbedre mediernes situation i landet ved at
sørge for at iværksætte en medielov, som OSCE's eksperter og Europarådet har evalueret positivt. EU
opfordrer desuden Belarus til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe den midlertidige
lukning af avisen "Belaruskaya Delovaya Gazeta" og publikationen "BDG - for internal use only" til ophør
og at afholde sig fra enhver ny restriktiv foranstaltning mod uafhængige medier eller journalister i landet.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 71/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om en erklæring fra de tiltrædende

lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, og de associerede lande Bulgarien og Rumænien og de EFTA-

lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om EU's fælles holdning
vedrørende Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 23. juni 2003

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, og de associerede lande Bulgarien og Rumænien og de EFTA-lande, der
er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i
fælles holdning 2003/444/FUSP vedrørende Den Internationale Straffedomstol, der blev fastlagt på
samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 16. juni 2003 på grundlag af
artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union. De vil sikre, at deres nationale politik bringes i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

* * *

Nr. 73/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om overtrædelser af våbenhvileaftalen i Somalia

Bruxelles, den 23. juni 2003

EU, der beslutsomt har støttet fredsprocessen i Somalia økonomisk og politisk, er opmuntret af de
fremskridt, der er gjort på forsoningskonferencen i Mbagathi, og er klar over, at den er gået ind i den
afgørende fase, hvor der skal vedtages et nyt overgangscharter og vælges en ny overgangsforsamling og -
regering.

EU giver udtryk for dyb anerkendelse af den vigtige rolle, den særlige udsending B. Kiplagat og regeringen i
Kenya, som har været vært for og ydet politisk støtte til fredsforhandlingerne i Nairobi, har spillet.

EU bekræfter på ny sin støtte til den IGAD-støttede fredsproces og opfordrer alle de politiske og militære
ledere og de traditionelle og religiøse myndigheder samt civilsamfundets repræsentanter til at forstærke deres
bestræbelser for at finde retfærdige og afbalancerede kompromisløsninger på de udestående spørgsmål og nå
til en samlet fredsaftale i denne afsluttende fase af konferencen.

EU opfordrer de politiske og militære ledere, der stadig befinder sig i Somalia, til straks at slutte sig til dem,
der befinder sig i Mbagathi.
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EU fordømmer kraftigt de gentagne overtrædelser af erklæringen om indstilling af fjendtlighederne af
27. oktober 2002, især de seneste kampe i det centrale Shebelle og Mogadishu, og opfordrer til, at
fjendtlighederne øjeblikkeligt og varigt bringes til ophør. EU gentager sin vilje til at overveje passende
foranstaltninger, bl.a. "smart sanctions", mod enkeltpersoner og grupper, der undergraver fredsprocessen. EU
noterer sig indholdet af den seneste rapport fra FN-ekspertpanelet og opfordrer alle lande til strengt at
overholde FN's våbenembargo mod Somalia.

EU opfordrer ministrene i IGAD-frontlinjestaterne til at opfylde deres tilsagn om et stærkere engagement i
overvågningen af og støtten til forsoningskonferencen.

EU noterer sig med anerkendelse rapporten fra Den Afrikanske Union og IGAD-undersøgelsesmissionen til
Somalia, der behandler muligheden for at udsende våbenhvileobservatører og vurderer forudsætningerne for
demobilisering. EU ser frem til at drøfte detaljerede forslag om våbenhvileovervågning, demobilisering og
reintegrering af tidligere kombattanter med AU, IGAD, andre berørte parter og især med FN.

EU gentager i overensstemmelse med de principper og retningslinjer, som FN's Sikkerhedsråd gentagne
gange har opstillet, sin vilje til at støtte en samlet, afbalanceret fredsaftale og institutioner, der repræsenterer
alle parter, og som har til opgave at gennemføre aftalen, især vedrørende demobilisering, gradvis
demokratisering og forsoning, i overgangsperioden.

EU opfordrer alle berørte parter til at spille en aktiv rolle til støtte for denne proces, hvis heldige udfald er en
nøglefaktor for stabiliteten i hele Afrikas Horn-området og for bekæmpelse af terrorisme.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 74/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om våbenhvileaftalen i Liberia

Bruxelles, den 23. juni 2003

Den Europæiske Union hilser undertegnelsen af en våbenhvileaftale tirsdag den 17. juni i Ghana mellem
Liberias regering og repræsentanter for oprørsgrupperne Lurd og Model velkommen.

EU opfordrer indtrængende parterne til fuldt ud at overholde våbenhvileaftalen og til at samarbejde
konstruktivt med Ecowas' mægler og repræsentanterne for Liberias politiske partier og civilsamfund med
henblik på at nå frem til en holdbar fredsaftale for Liberia. Den Europæiske Union udtrykker på ny sin
kraftige støtte til Ecowas' bestræbelser for at finde en fredelig løsning på krisen i Liberia og gentager sit
tilsagn om at støtte en samlet fredsaftale for Liberia.
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Den Europæiske Union minder våbenhvileaftalens parter om deres pligt til at respektere den humanitære
folkeret, sørge for, at de humanitære initiativer beskyttes, og gøre det muligt for de humanitære
organisationer at få adgang til de områder, som parterne kontrollerer.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 16.-17. JULI 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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I plenarforsamlingen deltog den 16. og 17. juli 2003 Rocco Buttiglione, minister for
EF-politik, på det italienske rådsformandskabs vegne og Tarso Genro, minister, chef for det særlige
sekretariat for rådet for økonomisk og social udvikling under præsidenten for Den Føderative Republik
Brasilien.

1. DET INDRE MARKED OG INDUSTRIPOLITIK

•  Industripolitik
Ordfører: John Simpson (Gruppen Andre Interesser – UK)

- Reference: KOM(2002) 714 endelig – CESE 935/2003

- Hovedpunkter:

EØSU anerkender, at denne meddelelse grundlæggende giver et overblik over den brede vifte af
relevante spørgsmål, der gør sig gældende i denne forbindelse. Den har ikke til formål at udstikke
detaljerede forslag til politikker. Den logiske rækkefølge er imidlertid, at Kommissionen nu må følge
op på de politiske konsekvenser og vedtage proaktive politikker til støtte for industriel udvikling.
EØSU vil da tilbyde Kommissionen at bidrage med sin erfaring og sine udtalelser.

EØSU er bekymret for, at man har undervurderet udvidelsens indvirkning på en række områder.

En afgørende faktor i udvidelsen af det indre marked er, at mange af de nye medlemsstaters
infrastruktur stadig ikke lever op til standarden i resten af Den Europæiske Union. EØSU anbefaler,
at der foretages en vurdering af prioriteter og finansieringsmekanismer (med et konkret bidrag fra
fællesskabskilder) med henblik på modernisering af vigtige dele af infrastrukturen, herunder
modernisering af transeuropæiske net.

Kommissionens meddelelse er værdifuld, fordi den udstikker en ramme for bedre forståelse af det
pres, der udøves på udviklingen af Fællesskabets industri. Meddelelsens centrale tema, som EØSU
bifalder, er, at det i forbindelse med selve industriens, brancheforeningernes, de lokale og regionale
forvaltningers, de nationale regeringers og Fællesskabets foranstaltninger er vigtigt at anerkende og
søge at opfylde behovet for at opretholde og forbedre industriens konkurrenceevne i et miljø, der
giver mulighed for en bæredygtig fremtid.

EØSU glæder sig over forslaget i denne meddelelse om iværksættelse af en løbende revision af alle
EU-politikker, som indvirker på industrien. Udvalget bifalder dette positive retningsskift i
politikformuleringen, og det samme gælder forslaget om at benytte evalueringsmetoder, som er
baseret på konsekvensanalyser.
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 - Kontakt: João Pereira dos Santos
       (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Strategien for det indre marked 2003-2006
 Hovedordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgivergruppen – UK)
 

 -    Reference: KOM(2003) 238 endelig – CESE 932/2003
 

 -    Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens meddelelse og tilslutter sig dens henstillinger, men konstaterer
samtidig en række væsentlige mangler. Navnlig er der ikke sat tilstrækkelig fokus på jobskabelse.
Kommissionen udtrykker generel overbevisning om, at det indre marked vil bidrage til at skabe flere
arbejdspladser, men underbygger det ikke.

Desuden overser Kommissionens meddelelse praktisk taget forbrugerne og de fordele, der tilkommer
dem med gennemførelsen af det indre marked.

Udvalget påpeger desuden, at gennemførelsen af det indre marked ikke er tilstrækkeligt til at fjerne
problemerne på det europæiske arbejdsmarked, men at der i høj grad vil være behov for supplerende
aktive tiltag.

EØSU mener, at arbejdsmarkederne er i konstant udvikling, arbejdspladser går tabt i den økonomiske
omstrukturering, den internationale arbejdsfordeling ændres, der sker en konstant teknologisk
udvikling osv. Kommissionen og især arbejdsmarkedets parter står med den vigtige opgave at
håndtere disse ændringer.

Der er en sammenhæng mellem det indre marked og udfordringerne for de sociale tryghedssystemer
og disses fremtidige udvikling. En debat om de sociale systemers fremtidige udformning skal dog
ikke kun anskues ud fra hensynet til det indre marked og budgetmæssige bindinger, men skal anskue
systemerne i deres helhed og tage hensyn til deres målsætninger.

Den sene gennemførelse af Lissabon-processen begynder at give anledning til bekymring. Denne
bekymring kommer ikke til udtryk i meddelelsen.

Yderligere velfærdsgevinster inden for Den Europæiske Union vil ikke kunne opnås udelukkende i
kraft af foranstaltninger vedrørende markedsliberalisering og fremme af konkurrencen. En
ledsagende vækst- og beskæftigelsesorienteret makroøkonomisk politik vil i væsentlig grad bidrage
til en vellykket gennemførelse af det indre marked.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 71

Bulletin 01.09.2003 - DA - PE 332.927

Endelig undrer EØSU sig over, at det ikke indgår som et strategisk mål for det indre marked at vinde
borgernes (forbrugernes og lønmodtagernes) tillid og lade dem nyde godt af de fordele, der følger
med dets gennemførelse.

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

2. EKSTERNE FORBINDELSER

•  Civilsamfundets rolle i den europæiske udviklingspolitik
 Ordfører:  Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT)
– Reference: Initiativudtalelse - CESE 933/2003
 
– Hovedpunkter:

I sin meddelelse om "Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik"1, som blev vedtaget
den 26. april 2000, understregede Kommissionen den afgørende rolle, som varetages af
civilsamfundet, og erklærede, at  EU's politik " fremover vil tage sigte på at styrke det civile samfund
og i endnu højere grad inddrage aktører fra det civile samfund i udviklingssamarbejdet." Ligeledes
har Kommissionen i en nyere meddelelse om "Ikke-statslige aktørers inddragelse i EU's
udviklingspolitik"2, som blev vedtaget den 7. november 2002, understreget, hvor vigtigt det som et
nøgleprincip i EU's udviklingspolitik er at inddrage alle samfundsgrupper i videst muligt omfang for
derigennem at styrke samfundets demokratiske struktur.

På baggrund af sit tidligere arbejde og store erfaring med dette område kan EØSU med
initiativudtalelsen om civilsamfundets rolle i den europæiske udviklingspolitik yde et væsentligt
bidrag til den aktuelle debat i EU.

EØSU's vigtigste kommentarer i udtalelsen er følgende:

•  EØSU håber, at man på kort til mellemlang sigt når frem til en fælles aftale om de nærmere
bestemmelser og instrumenter for de ikke-statslige aktørers inddragelse, som kan munde ud i
en ramme, der regulerer og legitimerer dialogen.

•  Der må udarbejdes en "køreplan" ud fra bredere og klarere udvælgelsessystemer for at
fremme dialogen med og inddragelsen af de ikke-statslige aktører.

                                                     
1 KOM(2000) 212 endelig.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Decentraliseringen til delegationerne skal omfatte mekanismer for en reel udveksling med de
ikke-statslige aktører i tredjelande.

•  Der er behov for særlig oplæring i kapacitetsopbygning blandt de ikke-statslige aktører i
tredjelande.

•  Det er nødvendigt, at der skabes en konstant og fint forgrenet informationsstrøm på
græsrodsniveau.

•  Det er vigtigt at styrke instrumenterne til bekæmpelse af korruptionen, som fortsat bør være
et af nøglekriterierne for øget støtte.

•  Det foreslås at indføre et system til såvel kvantitativ som kvalitativ overvågning af de ikke-
statslige aktørers deltagelse i fastlæggelsen og evalueringen af udviklingspolitikken i de
lande, som modtager EU-støtte.

•  EØSU anser det for vigtigt, at de ikke-statslige aktørers initiativer, såsom foraene for
arbejdsgiverorganisationer eller fagforeningskomitéerne i Euromed og EU-Mercosur bør
have støtte fra Kommissionen for at garantere deres reelle deltagelse i den politiske dialog.

•  EØSU understreger, at EU's og de enkelte medlemsstaters politik ofte er modstridende. EU
må derfor tage skridt til at opstille overordnede kriterier, der er ens for alle medlemsstater.

•  EØSU lægger vægt på betydningen af at styrke kvindernes rolle i politikken for
udviklingssamarbejde og anerkender deres rettigheder i udviklingsprocesserne.

•  EØSU henstiller, at Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Den Internationale
Arbejdsorganisation sammen med de europæiske institutioner bidrager til at styrke og
profilere arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne i udviklingslandene.

•  EØSU foreslår, at en større del af EU-støtten kanaliseres direkte til de ikke-statslige aktører i
udviklingslandene.

                                                                                                                                                                               

2 KOM(2002) 598 endelig.
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− Kontakt: Susanna Baizou
(Tlf.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)

•  FORBINDELSERNE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG KINA
 Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL)
 Medordfører: Dimitris Dimitriadis (Lønmodtagergruppen – EL)

 
 -   Reference: Initiativudtalelse – CESE 934/2003

- Hovedpunkter:

EØSU mener, at Kina ikke kan foretage en vellykket overgang til markedsøkonomi uden en
omfattende politisk reform. Der bør derfor lægges særlig vægt på dette spørgsmål i kommende EU-Kina-
kontakter, herunder mellem EØSU og Kinas økonomiske og sociale råd.

Udvalget støtter på det kraftigste bestræbelserne for at uddanne lovgivere og medlemmer af
retsvæsenet, der er involveret i Kinas gennemførelse af WTO-reglerne på de forskellige relevante niveauer.

Udvalget henstiller, at Kommissionen arbejder tæt sammen med EU's handelskammer i Kina om,
hvordan WTO-reglerne kan håndhæves.

For at tackle de negative aspekter ved overgangen forekommer det at være en særdeles god idé at
inddrage civilsamfundet. Kommissionen er klar over, at ngo'erne kan spille en afgørende rolle. Desværre har
den hidtil ikke lagt megen vægt på den rolle, som de frie og uafhængige økonomiske og sociale
interessegrupper spiller.

EØSU foreslår, at man arbejder tæt sammen med Kinas økonomiske og sociale råd for at sikre større
gennemsigtighed og klarhed i lovgivningen vedrørende ngo'er.

Kina bør som prominent medlem af den internationale arbejdsorganisation, ILO, ratificere alle ILO's
otte konventioner om de grundlæggende menneskerettigheder og gennemføre dem. Kina bør ligeledes trække
sit forbehold tilbage over for artikel 8, stk. 1, litra a), i den internationale konvention om økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder.

I forbindelse med Kommissionens dialog med Kina om menneskerettigheder bør den sætte endnu
kraftigere fokus på Kinas vedvarende overtrædelse af retten til at organisere sig og retten til at forhandle
kollektivt samt understrege vigtigheden af, at frie, uafhængige og demokratiske økonomiske og sociale
interessegrupper fuldt ud inddrages i overgangen til markedsøkonomi.

EU bør støtte og fremme dialogen mellem det organiserede civilsamfund og økonomiske og sociale
interessegrupper i henholdsvis Kina og EU.

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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EØSU vil på nært hold følge med i udviklingen af politiske og borgerlige rettigheder samt
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på grundlag af princippet om "ét land – to systemer" i
Hongkong og Macao. EØSU peger på muligheden for at bruge OECD's retningslinjer for multinationale
virksomheder som et referencepunkt for Hongkong-baserede virksomheder og deres underentreprenører i
forbindelse med aktiviteter i Fastlandskina. EØSU's delegation til Hongkong og Macao konkluderede,
at forbindelserne mellem EU og Hongkong og mellem EU og Macao er forblevet særdeles gode siden
tilbageleveringen, men at det nu er på tide at skabe mere systematiske rammer.

Når det gælder udviklingssamarbejde mener EØSU, at der bør gennemføres en række tiltag til
forbedring af levevilkår og social retfærdighed, til fremme af beskæftigelse og social sikring og til støtte for
erhvervsuddannelse, især i sektoren for små og mellemstore virksomheder.

EØSU er enig i, at EU bør fortsætte med at tilskynde til overførsel af knowhow, teknologi eller
politikerfaringer.

Udvalget mener, at Kinas økonomi kræver omfattende omlægning af virksomheder, hvis man skal få
fuldt udbytte af liberaliseringen af handel og investeringer.

Kommissionen bør i sit Kina-program vise, hvor stor betydning den tillægger god
forvaltningspraksis, civilsamfundet, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Der bør i forbindelse
med fattigdomsbekæmpelse i Kina være en specifik dagsorden og strategi for kvinder

EØSU og Kinas økonomiske og sociale råd har besluttet at engagere sig i høring, dialog og forskning
om økonomiske og sociale emner af fælles interesse samt om emner, der vedrører
menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Kommende EØSU-besøg i Kina bør ikke kun bruges til
at styrke forbindelserne med Kinas økonomiske og sociale råd, men også til at forny og udvide
kontakterne med ngo-grupperne i Kina.

− Kontakt: Michael Wells
(Tlf.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

•  Forberedelse af WTO's 5. ministerkonference
 Hovedordfører: Bruno Vever  (Arbejdsgivergruppen – FR)

 
 -    Reference: Initiativudtalelse – CESE 940/2003
 
 - Hovedpunkter:

WTO's 5. ministerkonference, der afholdes den 10.-14. september 2003 i Cancun i Mexico, er en
vigtig etape midtvejs i gennemførelsen af Dohas udviklingsdagsorden. Den vil bidrage afgørende til
gennemførelsen af forhandlingerne inden udgangen af 2004. Som situationen ser ud nu, er konferencens
succes en afgørende forudsætning for at sætte skub i den økonomiske vækst, der siden Doha-konferencen er
aftaget betydeligt, at genoprette investorernes tillid, der er svækket af den vedvarende børs- og finanskrise

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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samt at rette op på det generelle klima, der fortsat er præget af bekymringer med hensyn til international
sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme.

I opløbet til konferencen tegner sig et noget broget billede.

For at der med Cancun-konferencen kan pustes nyt og afgørende liv i forhandlingerne, er det ifølge
EØSU nødvendigt, at alle – underbygget af konsekvensanalyser og proportionalitetstests – gives en følelse
af, at der i adgangen til markederne opnås en generel og dynamisk balance.

EØSU understreger endvidere, at det er vigtigt på konferencen at nå frem til en væsentlig
nedbringelse af de ikke-toldmæssige hindringer og især større indsigt i offentlige indkøb, en aftale om
direkte udenlandske investeringer, bedre egnede og mere effektive foranstaltninger mod dumping og
subsidieordninger samt øget inddragelse af miljøhensyn.

EØSU påpeger, at udvikling er et tema af central betydning for Doha-forhandlingernes succes,
hvilket blandt forudsætter reelle fremskridt med lanceringen af arbejdsprogrammet, som med en
differentieret særbehandling af udviklingslandene skal fremme opfyldelsen af forpligtelserne, en bedre
afklaring af forskellige af kategorier af de såkaldte udviklingslande under hensyntagen til det enkelte lands
forhold, hvor der skelnes bedre mellem lande med et betydeligt efterslæb og lande med vækstøkonomi samt
en effektiv støtte til forbedring af den administrative kapacitet i de mindst udviklede udviklingslande.

EØSU minder desuden om, at det fortsat lægger stor vægt på, at der sker en forbedring af de
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som skal gå hånd i hånd med udviklingen.

Endelig opfordrer EØSU de forskellige repræsentanter for det organiserede civilsamfund
(iværksættere, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, arbejdsmarkedets parter samt ngo'er) til at tage
initiativ til at:

deltage i oplysningskampagnerne om de udfordringer, som Doha-dagsordenen indebærer,
tilrettelægge internationale møder på tværfagligt og sektormæssigt plan,
gennem analyser, forslag og deltagelse bidrage til en global bæredygtig udvikling.

EØSU vil bidrage til disse initiativer og fremlægger inden afslutningen af Doha-runden i slutningen
af 2004 konkrete forslag til fremme af deltagelsesdemokratiet, således at det organiserede civilsamfund
inddrages i WTO's aktiviteter. Det skal bygge på drøftelser med udvalgets partnere i EU og tredjelande.

Kontakt: Jean-François Bence
(Tlf.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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3.  FORSIKRING OG SUNDHED

•  Sundhedsydelser
 Ordfører: Adrien Bedossa  (Gruppen Andre Interesser – FR) 

 
 -   Reference: Initiativudtalelse – CESE 928/2003
 
 - Hovedpunkter:

 
Under hensyntagen til medlemsstaternes og EU’s respektive kompetencer, de anførte
problemstillinger og indlæg fra en lang række aktører, foreslår Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg en række foranstaltninger i regi af den åbne koordinationsmetode.

Denne metode bør hurtigst muligt komme på plads med det mål at:

– modernisere de nationale systemer gennem udvikling af et program for
kvalitetssundhedsydelser.

– sikre det bedst mulige samarbejde mellem medlemsstaterne.

Dette samarbejde vil gøre det muligt at blotlægge fælles målsætninger vedrørende sundhedspleje og
pleje af ældre. Disse målsætninger bør føre til nationale handlingsplaner, som regelmæssigt
opdateres.

Med henblik på at indføre denne åbne koordinationsmetode, gøre den synlig og troværdig og give
den et solidt indhold, finder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg det væsentligt, at der
etableres en let, fleksibel og effektiv struktur, der får dette til opgave på en række prioriterede
indsatsområder.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil gøre sundhedsydelser til et område, hvor der
sættes ind med fællesskabstiltag, under respekt for de bestående politiske og lovgivningsmæssige
rammer i Fællesskabet. Udvalget mener, det er nødvendigt på EU-plan ved hjælp af egnede
instrumenter at sikre en overordnet indsats, der rækker ud over diskussionen om fremtidens nationale
sociale sikringssystemer. EØSU efterlyser en politisk vilje til at fremme kendskabet til de konkrete
problemstillinger på det sundhedspolitiske område samt til at promovere de fremmeste innovative
former for praksis på det medicinske og sociale område. Det er på den baggrund, udvalget agter at
foreslå skabelsen af effektive instanser, som sikrer alle EU-borgere deres fundamentale ret til bedre
sundhedsydelser.
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Kontakt: Stefania Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)  

 

•  Biovidenskab og bioteknologi   
Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 

– Reference: KOM(2003) 96 endelig - CESE 920/2003

– Hovedpunkter:

Den bioteknologiske sektors konkurrenceevne er en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af de
strategiske mål fra Lissabon, og EØSU ser det som en absolut førsteprioritet, at EU og
medlemsstaterne tager hensyn til denne målsætning ved at indkredse alle de tiltag, der kan bidrage til
at nå den, og ved at samarbejde for at fjerne alle de hindringer, der ligger i vejen herfor.

Klyngemodellen og bioteknologiske virksomhedskuvøser udgør et referencepunkt for at forstå
dynamikken bag konkurrencen, handlingssynergien, teknologisk overførsel, de mest egnede
finansieringsformer. Samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen og tillæring og
udbredelse af bedste praksis bør især i denne sammenhæng anvendes for at finde løsninger, der kan
fremme væksten.

Der bør ydes en større indsats for at forstå SMV-sektorens virksomhedstypologi og dens særlige
finansieringsbehov bedre.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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4. FORBRUGERBESKYTTELSE OG FØDEVARESIKKERHED

Forbrugerkredit
Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre interesser - PT) 

– Reference: KOM(2002) 443 endelig – 2002/0222 COD - CESE 918/2003

– Hovedpunkter:

EØSU finder Kommissionens initiativ til revision af direktivet om forbrugerkredit hensigtsmæssigt,
men det kan ikke støtte dets vedtagelse i den foreliggende form, hvis det ikke ændres
gennemgribende for at tage højde for især følgende:

•  Det må sikres, at forslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i den øvrige
EU-lovgivning på tilknyttede områder.

•  Der er behov for en detaljeret simulering af indvirkningen af de foreslåede foranstaltninger i
alle deres aspekter, især hvad angår fremskridtene i gennemførelsen af det indre marked for
finansielle tjenesteydelser og styrkelsen af forbrugertilliden.

•  Endelig må en række bestemmelser, som skal tilgodese principperne om proportionalitet og
nødvendighed, præciseres for at sikre, at en fuldstændig harmonisering ikke fører til en
potentiel forringelse af det nuværende forbrugerbeskyttelsesniveau, som er opnået gennem
bevarelsen af en minimumsklausul.

Endvidere mener EØSU, at især følgende aspekter må gennemarbejdes bedre i lyset af forslagets
mål:

•  retsgrundlaget for direktivets vedtagelse;

•  dets anvendelsesområde med en præcisering af, hvad der er omfattet og hvad der ikke er;

•  anvendelsen af fuldstændig harmonisering uden garanti for opretholdelse af et højt
forbrugerbeskyttelsesniveau;

•  den måde, hvorpå forslaget glider hen over fænomenet overdreven gældssætning, som om alt
kunne løses med en uhensigtsmæssig liste over obligatoriske oplysninger, som i visse tilfælde
skyder over målet, mens andre virkeligt vigtige udelades;
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•  behovet for en mere indgående beskrivelse af de centraliserede databasers struktur og
funktionsmåde samt garantierne for deres anvendelse.

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

•  Retsgrundlag for finansiering af aktiviteter på forbrugerområdet
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre interesser - ES) 

– Reference: KOM(2003) 44 endelig – 2003/0020 COD - CESE 936/2003

– Hovedpunkter:

EØSU er enigt med Kommissionen i, at det er nødvendigt at have en generel retlig ramme for
finansiering af EU's aktioner til støtte for forbrugerpolitikken.

EØSU præciserer, at etableringen af en "projektcyklus" på to år – i princippet – og en "indkaldelse af
forslag" hvert andet år – som minimum – ikke er ensbetydende med, at de støttede projekter
nødvendigvis skal være toårige. Det ville være for stift i et marked i forandring.

EØSU konstaterer, at det kun er én organisation, som vil få del i denne støtte, og mener på denne
baggrund, at Kommissionen bør vise sig mere fleksibel.

EØSU anmoder om, at de kriterier, der anvendes for støttetildeling, ikke overskygger kriterierne for
repræsentation i Forbrugerudvalget.

Det er vigtigt at skelne mellem organisationernes størrelse og ressourcer, deres EU-dimension og
nationale dimension samt den "europæiske interesse" af deres forslag.

EØSU finder det mærkeligt, at der i den aktuelle europæiske integrationssammenhæng ikke stilles
krav om, at disse organisationer skal være "demokratiske" og gennemsigtige og give offentligheden
adgang til oplysninger om deres organisation.

EØSU finder det problematisk, at finansiel støtte til medfinansiering af specifikke projekter ikke også
kan nå op på 95% af de støtteberettigede udgifter til gennemførelsen af projektet.

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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EØSU vil endnu en gang over for Kommissionen understrege behovet for, at der afsættes offentlige
midler til oprettelse af et europæisk forskningsorgan til beskyttelse af forbrugernes rettigheder.

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

•  Foderstof- og fødevarekontrol   
Ordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagergruppen – IT) 

– Reference: KOM(2003) 52 endelig – 2003/0030 COD - CESE 925/2003

– Hovedpunkter:

EØSU støtter den integrerede tilgang i Kommissionens forslag og betragter det som et nyttigt bidrag
til udmøntningen af princippet om prioritering af fødevaresikkerheden i de offentlige ordninger for
foderstof- og fødevarekontrol.

Hvis den integrerede tilgang skal lykkes, er det efter EØSU's mening nødvendigt et fremme et stærkt
partnerskab mellem de forskellige aktører i fødevarekæden baseret på gensidig tillid og
gennemsigtighed, hvor der er en passende ligevægt mellem officielle kontrolsystemer og mekanismer
for egenkontrol, ansvarlighed og frivillig attestering fra producenternes side.

Efter EØSU's mening kan man ikke garantere fødevaresikkerhed i EU uden at fremme og styrke
samarbejdet med tredjelandene gennem aftaler og specifikke foranstaltninger, som er afpasset efter
deres udviklingsniveau, samt internationalt samarbejde inden for Codex Alimentarius – hvor EU's
deltagelse bør styrkes - og WTO.

EØSU anbefaler, at man er særlig opmærksom på harmoniseringen af kontrollen i kandidatlandene,
og opfordrer til at fremme uddannelses- og informationsforanstaltninger ikke kun for
kontrolpersonalet, men også for aktørerne i de forskellige sektorer og den brede offentlighed.

– Kontakt: Silvia Calamandrei
      (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Maksimalgrænseværdier for pesticidrester
Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT) 

– Reference: KOM(2003) 117 endelig – 2003/0052 COD - CESE 927/2003

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

5. TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Beskyttelse af fodgængere
Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen - FR) 

– Reference: KOM(2003) 67 endelig – 2003/0033 COD – CESE 919/2003

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

Motorcykler - fastholdelsesanordninger
Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen - IT) 

– Reference: KOM(2003) 145 endelig – 2003/0058 COD – CESE 921/2003

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

Motorcykler - støtteben

Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen - IT) 

– Reference: KOM(2003) 147 endelig – 2003/0059 COD – CESE 922/2003

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

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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Luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande

Ordfører: Hubert Ghigonis (Gruppen Andre Interesser - FR) 

– Reference: KOM(2003) 94 endelig – 2003/0044 COD – CESE 923/2003

– Kontakt: Siegfried Jantscher
(Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

Generelle regler for EU-støtte/eTEN

Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen - NL) 

– Reference: KOM(2003) 220 endelig – 2003/0086 COD – CESE 924/2003

– Kontakt: Siegfried Jantscher
(Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

6. MILJØBESKYTTELSE

•  Overvågningsmekanisme for emissioner af drivhusgasser/gennemførelse af
Kyoto-protokollen

Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagergruppen - FR)

– Reference: KOM(2003) 51 endelig – 2003/0029 COD - CESE 931/2003

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

•  Det pan-europæiske miljøsamarbejde efter Kiev-konferencen i 2003
Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser - DE)

– Reference: KOM(2003) 62 endelig – CESE  926/2003

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

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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•  Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Hovedordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT)

– Reference: KOM(2003) 219 endelig – 2003/0084 COD - CESE 937/2003

– Kontakt: Robert Wright
      (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: robert.wright@esc.eu.int)  

7. MARKEDSORDNINGER

•  Fælles markedsordning for råtobak (kodificeret udg.)
Hovedordfører: Fernando Moraleda Quilez (Gruppen Andre Interesser – ES) 

– Reference: KOM(2003) 243 endelig – 2003/0096 CNS - CESE 938/2003

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

•  Fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udg.)
Hovedordfører: Joan Caball i Subirana (Gruppen Andre Interesser – ES) 

– Reference: KOM(2003) 297 endelig – 2003/0104 CNS - CESE 939/2003

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

mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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8. ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed
Ordfører: Paolo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT) 

– Reference: KOM(2003) 34 endelig – CESE 929/2003

– Hovedpunkter:
 

EØSU konstaterer, at skønt der i de seneste år er opnået positive resultater mht. økonomisk og social
samhørighed, er de regionale forskelle i EU ikke blevet overvundet. Der er fare for, at disse forskelle
forstærkes med den kommende udvidelse. Dette berettiger efter udvalgets mening til at anvende høj
arbejdsløshed som udslaggivende kriterium inden for de enkelte samhørighedsmål, selv om der
stadig vil være behov for at koncentrere støtten i regioner med udviklingsefterslæb, især i de nye
tiltrædelseslande og i tilgift til de instrumenter, som Kommissionen har foreslået.

EØSU ser positivt på Kommissionens forslag vedrørende kriteriet for, at en region kan opnå status
som mål 1-region, men er af den opfattelse, at det bør undersøges, om den fastsatte finansiering er
tilstrækkelig til at sikre en ambitiøs samhørighedspolitik i et udvidet EU med 25 medlemslande.

– Kontakt: Roberto Pietrasanta
      (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9. SKATTER OG AFGIFTER
 
•  Punktafgift på tobak – forlængelse (Korsika)

Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 

– Reference: KOM(2003) 186 endelig – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003

– Hovedpunkter:

EØSU mener, at den foreliggende foranstaltning er uberettiget i lyset af de fremførte begrundelser,
og spørgsmålet er, om ikke det nærmer sig statsstøtte i stedet for at være en foranstaltning til
midlertidig afgiftsfritagelse. På den anden side er EØSU opmærksom på de velkendte politiske
omstændigheder og de forbindelser, som knytter øen til moderlandet. En afvisning ville få følger,
som langt overstiger den relativt minimale størrelse af de beløb, som står på spil, og derfor giver

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 85

Bulletin 01.09.2003 - DA - PE 332.927

EØSU, ugerne men bevidst om sit ansvar, sin tilslutning til direktivforslaget i den form, som det er
forelagt.

– Kontakt: Alberto Allende
      (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

* * *

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 68
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 73
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 75
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Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 79
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Type: mailto

Old: mailto:robert.wright@esc.eu.int
New: mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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