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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 32/03 Udlevering af cd-rom med oplysninger om plenarmøderne i 2002

Nr. 33/03 Sekretariatsgodtgørelse - Valgperiodens udløb

Nr. 34/03 Finansielle bestemmelser, der finder anvendelse ved udløbet af valgperioden

Nr. 36/03 Sprogkurser for observatørerne fra tiltrædelseslandene

Nr. 37/03 Vaccinations antigrippales

Nr. 38/03 Jule- og nytårskort 2003-2004

Nr. 39/03 Fair trade-uge den 6.-10. oktober 2003

Nr. 40/03 Frist for indgivelse af anmodninger om omkostningsgodtgørelser og andre
godtgørelser vedrørende 2002

Nr. 41/03 Newspaper kiosks of the European Parliament in Strasbourg

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

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

ET BRITISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

The Lord BETHELL (PPE-DE/UK)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 30. september 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 25. september 2003.

* * *

ET NEDERLANDSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. oktober 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 25. september 2003.

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

På mødet den 8. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Cees BREMMER

var valgt i stedet for Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE/NL) med virkning fra den 1. oktober 2003.

* * *

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

På mødet den 8. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Saïd EL KHADRAOUI

var valgt i stedet for Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE) med virkning fra den 7. oktober 2003.

* * *
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OPHØR AF ET BELGISK MEDLEMS MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 8. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Kathleen VAN BREMPT (PSE/BE)

var udpeget til et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at
mandatet var blevet ledigt.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, ophørte hendes mandat med virkning fra den 29.
september 2003.

* * *

ET PORTUGISISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. oktober 2003

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 8. oktober 2003.

* * *
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OPHØR AF ET PORTUGISKSK MEDLEMS MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den  9. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT)

var udpeget til et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet, og konstaterede, at
mandatet var blevet ledigt.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, ophørte hendes mandat med virkning fra den 6. oktober
2003.

* * *

AFLØSNING AF EN OBSERVATØR FRA DEN SLOVAKISKE REPUBLIK
I EUROPA-PARLAMENTET

De kompetente myndigheder i Den Slovakiske Republik har meddelt, at Imrich BÉREŠ, observatør i
Europa-Parlamentet, er afløst af :

Jozef HERIBAN

med virkning fra  9. september 2003.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 25. september 2003.

* * *

AFLØSNING AF EN OBSERVATØR FRA CYPERN
I EUROPA-PARLAMENTET

De kompetente myndigheder i Cypern har meddelt, at Demetris SYLLOURIS, observatør i Europa-
Parlamentet, er afløst af :

Eleni THEOCHAROUS

med virkning fra 6. oktober 2003.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 8. oktober 2003.
* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 22. september 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Pietro-Paolo MENNEA

er udtrådt af gruppen Løsgængere (NI) med virkning fra den 8. juli 2003.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 09.10.2003)

Stiller Emne Nr

Geoffrey Van Orden Støtte til beskyttelse af børn i Bulgarien E-2701/03

Bill Miller Tømmer med ulovlig oprindelse E-2702/03

Luigi Vinci Retsforfølgelse i Tyrkiet af sociologen Mehemet Bercet
og direktøren for flygtningesammenslutningen Goc-Der i
Istanbul, Sefika Gurbuz, for tilskyndelse til racehad

E-2703/03

Luigi Vinci Gennemførelse i italiensk lov af direktiv 2000/78/EF af
27. november 2000

E-2704/03

Raffaele Costa Vedvarende energikilder E-2705/03

Raffaele Costa Daphne-programmet E-2706/03

Raffaele Costa Elektronisk sygesikringskort E-2707/03

Raffaele Costa City-Res Network-projektet E-2708/03

Maurizio Turco OLAF's undersøgelser af Eurostat E-2709/03

Kathleen Van Brempt Røgelse E-2710/03

Kathleen Van Brempt Fri nikotin E-2711/03

Kathleen Van Brempt Falske penge E-2712/03

Kathleen Van Brempt TISPOL-færdselskontroller E-2713/03

Kathleen Van Brempt Erstatningskrav i forbindelse med børn født med et
handicap

E-2714/03

Kathleen Van Brempt Rohypnol E-2715/03

Kathleen Van Brempt Radardetektorer E-2716/03

Kathleen Van Brempt Net af cykelstier E-2717/03

Anne Van Lancker Net af cykelstier E-2718/03

Margrietus van den Berg Tillægsspørgsmål vedrørende "grænseelever" E-2719/03

Erik Meijer Udhuling af  EU's ambitioner om et dynamisk
videnssamfund i 2010 og den i den forbindelse
nødvendige undervisning og forskning på grund af
stabilitetspagten

E-2720/03

Erik Meijer Initiativer med henblik på at beskytte EU's ambitioner om
et dynamisk videnssamfund i 2010 mod utilsigtede
negative følger af stabilitetspagten

E-2721/03
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Joan Colom i Naval Anvendelse af Rådets forordning (EØF) 2158/92 om
beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande

P-2722/03

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Europæisk initiativ for demokrati og menneskerettigheder
og de oprindelige folk

P-2723/03

Antonios Trakatellis Ukontrolleret bortskaffelse af giftigt affald og af kemiske
stoffer i Grækenland og overtrædelse af
miljølovgivningen gennem et behandlingscenter for giftigt
affald i Larimna i præfekturet Fthiotida

P-2724/03

Jules Maaten Korruption ved den bulgarske grænse E-2725/03

Nelly Maes Det russiske mindretals skoler i Letland P-2726/03

Antonio Tajani Telekom Serbia P-2727/03

Ewa Hedkvist Petersen Norrbottenbanen P-2728/03

Toine Manders Ukorrekt indførelse af en pantordning i Tyskland P-2729/03

Herbert Bösch Overholdelse af europæisk lovgivning i forbindelse med
privatiseringen af VOEST i Østrig

P-2730/03

Mihail Papayannakis Rammeaftale om en toldunion mellem Tyrkiet og den
nordlige del af Cypern.

P-2731/03

Herbert Bösch Eventuelle interessekonflikter i GD for konkurrence E-2732/03

Hiltrud Breyer Støtte til stålværket Georgsmarienhütte E-2733/03

Glyn Ford Kryptering af EU-meddelelser E-2734/03

Glyn Ford Omkostninger ved brug af Microsoft software E-2735/03

Glyn Ford Havtaskekvoter E-2736/03

Glyn Ford Menneskerettigheder i Vietnam E-2737/03

Glyn Ford Transitvisum til EU E-2738/03

Bernd Lange Leader+: Forudgående finansiering ved de  ansvarlige
aktører for de enkelte projekter

E-2739/03

Bernd Lange Krav om tilbagebetaling af meget små beløb som led i
EU-støtteprogrammer

E-2740/03

Richard Corbett Kroatien E-2741/03

Richard Corbett Slovakiet E-2742/03

Richard Corbett Slovakiet E-2743/03

Richard Corbett Slovakiet E-2744/03

Joan Vallvé Miljøvirkninger af udvidelsen af lufthavnen på Ibiza
(Spanien)

E-2745/03
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Luigi Vinci Krænkelser af fællesskabsbestemmelserne om særligt
beskyttede områder og lokaliteter af fællesskabsbetydning
og anvendelse af  EU-midler til genbeplantning af Alta
Murgia (Bari) med skov

P-2746/03

Paul Rübig Forskelsbehandling af østrigske byggefirmaer i
forbindelse med udførelse af tjenester på byggepladser i
Tyskland

E-2747/03

Konstantinos Hatzidakis Grundskolen i Rizokarpaso E-2748/03

Jan Dhaene Den flamske regionalregerings refusion af tysk
lastvognsafgift

E-2749/03

Jan Dhaene Cykler som bagage på internationale tog E-2750/03

Gabriele Stauner Ulovlig praksis ved tildeling af kontrakt til CESD-Roma P-2751/03

Kathalijne Buitenweg og Joost
Lagendijk

Associeringsaftale EØF-Tyrkiet - nederlandsk forhøjelse
af gebyrerne for udstedelse af opholdstilladelser

E-2752/03

Elly Plooij-van Gorsel Tilpasning af den nederlandske medielov E-2753/03

Samuli Pohjamo Muligheder for, at Kommissionen oversættere kan arbejde
i deres hjemlandet

E-2754/03

Glyn Ford Behovet for angivelse af nationalitet på førerbeviser E-2755/03

Marjo Matikainen-Kallström Passagerdata for flytrafikken mellem EU og USA E-2756/03

Marco Cappato Den nordkoreanske atomkrise P-2757/03

Werner Langen Ikrafttrædelse af gruppefritagelsesforordningen for
distribution af motorkøretøjer

P-2758/03

Fernando Fernández Martín Metoden til beregning af finansiel bistand til traditionelle
AVS-bananleverandører

E-2759/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Mexillón de
Galicia" (Spanien)

E-2760/03

Erik Meijer Stærk stigning i transporten af usorteret industriaffald fra
Nederlandene til Tyskland for at reducere udgifterne til
sortering og genanvendelse

E-2761/03

Erik Meijer Offentlighed med hensyn til den nøjagtige
sammensætning og ændring af kommissærernes kabinetter
hidtil, nu og fremover

E-2762/03

Erik Meijer Udenlandske beviser for undervisningskompetence
ugyldige i Frankrig på grund af fortsat ansættelse via en
fransk eksamen

E-2763/03

Mihail Papayannakis Det nationale tyrkiske ejendomsregister og ejendommene
på Imvros

E-2764/03
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Raffaele Lombardo og Francesco
Musotto

Ændringer af forordning (EF) nr. 1623/2000 for så vidt
angår anvendelsen af koncentreret druemost og
rektificeret koncentreret druemost

E-2765/03

Elly Plooij-van Gorsel International byggesvindel P-2766/03

Dana Scallon Støtte til ngo'er P-2767/03

Alexandros Alavanos Ellinika Nafpijias efterkommelse af ordrer fra det græske
jernbaneselskab OSE

E-2768/03

Christopher Huhne Eksamener for sikkerhedsrådgivere for transport af farligt
gods

E-2769/03

Robert Evans Erstatninger for personskader E-2770/03

Glyn Ford Europæisk støtte til ENABLE-projektet E-2771/03

Glyn Ford Omfanget af erhvervsmæssig ansvarsforsikringsdækning
for mindre forsikringsselskaber

E-2772/03

Mogens Camre Regler for bemanding af alarmcentraler i EU-landene E-2773/03

Theresa Villiers Klassificering af Hamas som en terrororganisation E-2774/03

Jules Maaten Uretmæssig tilbageholdelse af unionsborger i Thailand E-2775/03

Hans Kronberger Konflikten mellem målene i EU-direktivet om vedvarende
energikilder 2001/77/EF og implementeringen af EU-
vandrammedirektivet i Østrig

P-2776/03

Stavros Xarchakos Aromunsk, albansk, slavo-makedonsk og pomakisk i
Grækenland

E-2777/03

Erik Meijer Kriterier for tildeling og fratagelse af status som særlig
konsulent for tjenestemænd og deres forsvinden fra
Kommissionens personaleplan

E-2778/03

Erik Meijer Udvidelse af transporten af post og varer med jernbane i
Tyskland og incitamenter til fremme af samme udvikling i
andre medlemsstater

E-2779/03

António Campos Skovbrande i Unionen P-2780/03

Maurizio Turco og andre Krænkelse af religionsfriheden i Kina over for
medlemmer af Falun Gong-bevægelsen

E-2781/03

Torben Lund VVM-redegørelse og habitatdirektivet P-2782/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa og Adriana Poli Bortone

Valg i Albanien E-2783/03

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa og Adriana Poli Bortone

Valg i Albanien E-2784/03

Armando Cossutta Dødelige arbejdsulykker ("hvide mord") E-2785/03



MEDLEMMERNES AKTIVITETER18

Bulletin 20.10.2003 - DA - PE 332.929

Manuel dos Santos Revision af Stabilitets- og Vækstprogrammet P-2786/03

Chris Davies Mund- og klovsyge E-2787/03

Chris Davies Brug af tørv til elektricitetsfremstilling E-2788/03

Eija-Riitta Korhola Regler for opsparing af kvoter ved emissionshandel i EU:
landenes ret til at foretage opsparing af emissionskvoter

E-2789/03

Eija-Riitta Korhola Regler for opsparing af kvoter ved emissionshandel i EU:
uændrede AAU- (BSA-) kvoter

E-2790/03

Eija-Riitta Korhola Problem med dobbelt bogføring inden for
emissionshandel

E-2791/03

Eija-Riitta Korhola Muligheder for aggressiv spekulation i forbindelse med
emissionshandel

E-2792/03

Eija-Riitta Korhola Kyoto-protokollens definition af og forbud mod "varm
luft"

E-2793/03

Eija-Riitta Korhola Offentliggørelse af EU's Kyoto-mål som et glidende
femårsgennemsnit

E-2794/03

Eija-Riitta Korhola Problemer med periodebaseret tildeling af kvoter for
emissionshandel

E-2795/03

Erik Meijer Usikkerhed med hensyn til nødvendigheden af finansiel
kompensation fra nationale myndigheder i forbindelse
med regionale projekter efter 2006, som ikke længere
finansieres af EU's strukturfonde

E-2796/03

Ria Oomen-Ruijten Bekæmpelse af legionærsygen E-2797/03

Alexander de Roo, Dorette Corbey
og Ria Oomen-Ruijten

Sikre el-installationer  i campingvogne E-2798/03

Domenico Mennitti Etablering af paneuropæiske korridorer P-2799/03

Paulo Casaca Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1227/2001 af 18. juni
2001

P-2800/03

Pedro Marset Campos Særlige motorvejsafgifter for lastbiler i Frankrig og
Tyskland

E-2801/03

Pedro Marset Campos Særlige motorvejsafgifter for lastbiler i Frankrig og
Tyskland

E-2802/03

Domenico Mennitti Politikker til fordel for Middelhavslandene E-2803/03

Elisabeth Jeggle Urbs Asien kontraktnr. Ala/95-21-b7-3010/39 E-2804/03

Avril Doyle Solenergi E-2805/03
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Erik Meijer Fjernelse af hindringer for krav om pensionsrettigheder
for arbejdstagere, som tidligere har arbejdet i en anden
medlemsstat

E-2806/03

Erik Meijer Vatikanets korstog mod homoseksuelle ægteskaber i EU
og Vatikanets ret til indtægter ved udstedelsen af
euromønter

E-2807/03

Albert Maat Risici ved hormonterapier E-2808/03

Paulo Casaca Nyskabende aktioner i fiskerisektoren E-2809/03

Ari Vatanen Tilladelse til kombinationer af længere lastvognstog i
Europa

P-2810/03

Rosa Miguélez Ramos Situationen på fiskepladserne ud for Mauretanien P-2811/03

Bernd Lange Revision af direktivet om førerbeviser. Køretilladelse til
lette motorcykler

E-2812/03

Bernd Lange Revision af direktivet om førerbeviser: krav om synsevne E-2813/03

Elisabeth Jeggle Gebyrer for pengeoverførsler mellem Tyskland og
Storbritannien

E-2814/03

Glyn Ford Arrestation og tilbageholdelse af pastor Rinaldy Damanik
i det centrale Sulawesi i Indonesien

E-2815/03

Joan Vallvé EF-initiativer E-2816/03

Konstantinos Hatzidakis Nyt Olympic Airways P-2817/03

Konstantinos Hatzidakis Forpligtelsesbevillinger for Grækenland under
Samhørighedsfonden og udnyttelsen af disse

E-2818/03

Proinsias De Rossa Miljøvurderingsundersøgelser i Irland E-2819/03

Geoffrey Van Orden Separate nummerplader til påhængsvogne E-2820/03

Geoffrey Van Orden Elcykler E-2821/03

Theresa Villiers Malkekvægs velfærd E-2822/03

Françoise Grossetête Bilag til direktiv 90/435/EØF P-2823/03

Marie Isler Béguin Motorvej A28 og habitatdirektivet P-2824/03

Nelly Maes Sproglig mangfoldighed E-2825/03

Kathleen Van Brempt Økokørsel E-2826/03

Kathleen Van Brempt Isolationsrum i sygehuse E-2827/03

Kathleen Van Brempt Holdbarheden af brændbare cd'er E-2828/03

Jan Mulder Omkostningerne i forbindelse med udbrud af mund- og
klovsyge

E-2829/03
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Alexandros Alavanos Græske jernbaner P-2830/03

Camilo Nogueira Román Den spanske premierministers udtalelse, hvori han
kritiserer konventet og oplyser, at han vil modsætte sig
dele af væsentlige dele i den forfatningstekst, der er
opnået enighed om

E-2831/03

Camilo Nogueira Román Overholdelse af vækst- og stabilitetspagten E-2832/03

Konstantinos Hatzidakis Uddannelsesprogrammer for arbejdsløse gennem OAED
(organisationen for beskæftigelse i Grækenland)

E-2833/03

Gilles Savary Luftfartsaftaler med USA P-2834/03

Heinz Kindermann Godkendelse af Terra-projektet Geoplantour - OLAF-
undersøgelse

P-2835/03

Ulla Sandbæk Hiv og Kommissionens støtte til udvikling af microbicider
til overkommelige priser

P-2836/03

Alexandros Alavanos Oprettelse af et nyt luftfartsselskab på grundlag af
Olympic Airways

E-2837/03

Alexandros Alavanos Ødelæggelse af vejen mellem Paradisia og Tsakonas i
Messinia

E-2838/03

Alexandros Alavanos Iraks stilling i FN og EU's holdning E-2839/03

Alexandros Alavanos Forslag til Rådets afgørelse og de borgerlige
frihedsrettigheder

E-2840/03

Ria Oomen-Ruijten Sociale ydelser og bopælsret E-2841/03

Ria Oomen-Ruijten Indførelse af et pantsystem på øldåser i Tyskland E-2842/03

Astrid Thors Anbringelse af børn på institution i Letland E-2843/03

Isabelle Caullery Støtte til lavprisflyselskaber P-2844/03

Isabelle Caullery EU's udvidelse og luftfarten E-2845/03

Isabelle Caullery EU-direktiv om afgiftsberegning for
transportinfrastrukturer

E-2846/03

Miquel Mayol i Raynal Arealanvendelse i Salobrar de Campos - Es Trenc P-2847/03

Mihail Papayannakis Gennemførelse af direktiv 2000/53/EF E-2848/03

Stavros Xarchakos Klager eller overtrædelser i forbindelse med anvendelsen
af EU's miljølovgivning i Grækenland

E-2849/03

Stavros Xarchakos Visse bolig- og sommerboligkooperativers praksis i
Grækenland

E-2850/03
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Monica Frassoni Konstruktion af en vej uden miljøindvirkningsvurdering i
området af særlig fællesskabsinteresse Gessi Triassici,
nationalparken i Appennino Tosco-Emiliano
(Appenninerne) (Villa Minozzo, Reggio Emilia, Italien)

E-2851/03

Raffaele Costa Italienske projekter forelagt inden for rammerne af
fællesskabshandlingsprogrammet inden for folkesundhed

E-2852/03

Richard Corbett Direktivet om havnefaciliteter - kritik mod parlamentet fra
en af Kommissionens embedsmænd

E-2853/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou MEDA-programmet og kvinder P-2854/03

Christopher Huhne Direktivet om biocidholdige produkter P-2855/03

Jens-Peter Bonde Det tyrkiske sprogs status E-2856/03

Graham Watson Seychellerne E-2857/03

Pierre Jonckheer Udvinding af kul i åben minedrift i det nordlige León
(distriktet Valle de Laciana, Spanien)

E-2858/03

Mario Borghezio Størrelsen af den europæiske støtte til de palæstinensiske
islamiske fundamentalister i Hamas

E-2859/03

Jens-Peter Bonde Artikel III-302 i udkastet til forfatning for Den
Europæiske Union

E-2860/03

Graham Watson Genmodificerede afgrøder E-2861/03

Anne André-Léonard Scientology's "europæiske kontor for offentlige
anliggender og menneskerettigheder"

P-2862/03

Ole Sørensen "Urgent alert"-advarsel fra Kommissionen om salmonella
i dansk svinekød

P-2863/03

Maurizio Turco Data og kilder, hvoraf det kan udledes, hvilken rolle
Vatikanets finansielle system spiller i øjeblikket i
forbindelse med udbetalingen af renter til fysiske personer

P-2864/03

Elisabeth Schroedter og Inger
Schörling

Ødelæggelse af enestående områder af den europæiske
naturarv i Brandenburg) (Tyskland)

E-2865/03

Anne André-Léonard Scientologys "Europæiske Kontor for offentlige
anliggender og menneskerettigheder"

E-2866/03

Brice Hortefeux Efterslæb inden for de videregående uddannelser E-2867/03

Brice Hortefeux Europæisk marked for elektricitet E-2868/03

Margrietus van den Berg Partnerskab mellem europæiske lande og udviklingslande
om kliniske forsøg (EDCTP)

E-2869/03

Maurizio Turco Retlig undersøgelse af anvendelsen af støttemidler fra
regionen Lombardiet til faglig uddannelse

E-2870/03
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Hiltrud Breyer Forskning i humane embryoner og stamceller fra
embryoner

P-2871/03

Margrietus van den Berg Bjærgning af færgen Le Joola P-2872/03

Jules Maaten Sodmåling i privatbiler; direktiv 92/55/EØF, 96/96/EF og
99/52/EF

E-2873/03

Proinsias De Rossa Fjernelse og opbevaring af børns organer uden
forældrenes samtykke

E-2874/03

Hélène Flautre Situationen for vandrende arbejdstagere og asylansøgere i
Malta

P-2875/03

Alexandros Alavanos Fremme af sunde spisevaner i skolerne E-2876/03

Jan Dhaene International arkitektkonkurrence "Sentiers de l'Europe"
og Place Jean Rey

E-2877/03

Jan Dhaene Teknisk kontrol med systemer til indirekte udsyn på
lastbiler

E-2878/03

Jan Dhaene Teknisk kontrol med systemer til indirekte udsyn på
lastbiler

E-2879/03

Jan Dhaene Tyveri af cykler E-2880/03

Jan Dhaene Tyveri af cykler E-2881/03

Antonios Trakatellis Gennemførelse af direktiv 2000/35/EF i EU og forsinkelse
af betalinger fra staten og offentlige organisationer til
hospitaler i Grækenland

P-2882/03

Charles Tannock Beskyldninger om prisaftaler mod kanalfærgeselskaber P-2883/03

Charles Tannock Forfølgelse af kristne i Egypten E-2884/03

Charles Tannock Gennemførelse af Associeringsaftalen EU-Israel E-2885/03

Charles Tannock Vanskeligheder i forbindelse med liberaliseringen af den
europæiske sektor for jernbanefragt

E-2886/03

Bill Miller Animalske biprodukter E-2887/03

Joan Vallvé Flyforbindelser til De Baleariske Øer - Public service-
forpligtelse

E-2888/03

Samuli Pohjamo og Mikko Pesälä Indførelse af mindsteimportpris og importtold på norsk
laks og regnbueørred

E-2889/03

Anne Jensen Støtte til fabrikker i det tidligere Østtyskland E-2890/03

Konstantinos Hatzidakis Utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på
arbejdspladserne i Grækenland

E-2891/03
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Mario Borghezio Mere effektive certificeringsordninger for
konstruktionsstål fra lande uden for EU

E-2892/03

Ole Krarup Krænkelse af databeskyttelsesreglerne P-2893/03

Konstantinos Hatzidakis Program for opnåelse af erhvervserfaring (STAGE) i
Grækenland

E-2894/03

Dana Scallon Irske fåreavlere E-2895/03

Patricia McKenna EU-program for fred og forsoning P-2896/03

Roberta Angelilli Beskæftigelsesmæssig krise hos firmaet Alcatel Italia
S.p.A

P-2897/03

Helmut Kuhne Eventuel uberettiget anvendelse af EU-midler i Spanien E-2898/03

Konstantinos Hatzidakis Udviklingen i Grækenlands offentlige gæld og
underskuddet på statsbudgettet i 2003

E-2899/03

Antonio Tajani Bevarelse af arbejdspladser hos Alcatel i Rieti E-2900/03

Antonio Tajani Bevarelse af arbejdspladser hos Alcatel i Rieti E-2901/03

Miet Smet Suspendering af samarbejdsaftaler og udsættelse af
undertegnelse af samarbejdsaftaler

E-2902/03

Miet Smet Suspendering af samarbejdsaftaler og udsættelse af
undertegnelse af samarbejdsaftaler

E-2903/03

Miet Smet CARDS-programmet E-2904/03

Konstantinos Hatzidakis Arbejdsløsheden i Grækenland på grundlag af
registreringen i 2001

E-2905/03

Gerhard Schmid Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/97/EF om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det
finansielle system til hvidvaskning af penge

E-2906/03

Antonios Trakatellis Udgifter til og strukturelle indikatorer for forskning og
innovation i EU og i Grækenland

E-2907/03

Franz Turchi Alcatel-industriprojektet E-2908/03

Olivier Dupuis Tibets fremtidige status P-2909/03

Joan Vallvé Problemer ved den tysk-polske grænse E-2910/03

Glenys Kinnock Fodboldrelateret vold E-2911/03

Joan Vallvé Den Europæiske Unions samhørighedspolitik E-2912/03

Claude Moraes Implementering af arbejdstidsdirektivet med hensyn til
offshoresektoren

P-2913/03

Mario Borghezio Prodis udtalelser om Arafat falder uden for hans beføjelser P-2914/03
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Francesco Speroni Prodi partisk under folkeafstemningskampagnen i Sverige P-2915/03

Marianne Thyssen Finansiel støtte fra Fællesskabet til transnationale
producentsammenslutninger

P-2916/03

Gabriele Stauner 2 SDA, Camire, Marcom, World Systems, Ariane II group
og Sema Belgium

E-2917/03

Marco Cappato og Maurizio Turco Situationen for den italienske statsborger Maurizio Trotta,
som sidder fængslet i Rumænien

E-2918/03

Marco Cappato og Maurizio Turco Situationen for den italienske statsborger Maurizio Trotta,
som sidder fængslet i Rumænien

E-2919/03

Miquel Mayol i Raynal Alternativ og komplementær medicin E-2920/03

Glyn Ford Støtte til bomuldsproducenter E-2921/03

Claude Moraes Handelssanktioner mod Burma E-2922/03

Marianne Thyssen Patentsystemet og SMV'er E-2923/03

Salvador Garriga Polledo Europæisk energisikkerhedsråd E-2924/03

Salvador Garriga Polledo Europæisk produktivitetspagt E-2925/03

Michl Ebner Presserende behov for udbygning af de frivillige
brandvæsener

E-2926/03

Michl Ebner Presserende behov for udbygning af de frivillige
brandvæsener

E-2927/03

Proinsias De Rossa Det Europæiske Fysiske og Funktionelle
Udviklingsperspektiv og SRUNA-projektet

E-2928/03

Olivier Dupuis Situationen for den vietnamesiske statsborger Thich Tri
Luc, som af FN's Flygtningehøjkommissariat har fået
tilkendt flygtningestatus, og som er blevet bortført i
Cambodja og afventer dom i Vietnam

E-2929/03

Marco Cappato og andre Udnævnelse af general Ammar til formand for det
nationale organisationsudvalg for det internationale
topmøde om informationssamfundet

E-2930/03

Marco Cappato og andre Udnævnelse af general Ammar til formand for det
nationale organisationsudvalg for det internationale
topmøde om informationssamfundet

E-2931/03

Cristiana Muscardini Kampen mod forfalskninger E-2932/03

Cristiana Muscardini Grænser for den samlede DDT-koncentration i fisk E-2933/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Det Spanske Center E-2934/03

Monica Frassoni og Guido Sacconi Medtagelse af affald blandt energikilder, der er omfattet af
ordningen for vedvarende energikilder

E-2935/03
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Ria Oomen-Ruijten og Alexander
de Roo

Campingvognes elektriske tilslutning E-2936/03

Philip Claeys Kommissionens meddelelse om indvandring, integration
og beskæftigelse - Indvandringens økonomiske rolle

E-2937/03

Philip Claeys Kommissionens meddelelse om indvandring, integration
og beskæftigelse

E-2938/03

José Ribeiro e Castro Fremme og udbredelse af kendskabet til Eures E-2939/03

Rosa Miguélez Ramos Støtte fra Solidaritetsfonden E-2940/03

Rosa Miguélez Ramos Støtte fra Solidaritetsfonden E-2941/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Flerårigt udviklingsprogram (FUP): Reduktion af EU-
fiskerflådens størrelse

E-2942/03

Erik Meijer Bidrag fra de europæiske skatteydere til stimulering og
opretholdelse af tyrefægtning og andre lokale
dyremishandlingsskikke

E-2943/03

Erik Meijer Indstilling af det specielle tog til den store strøm af
embedsmænd og de politiske gruppers ansatte mellem
Europa-Parlamentets to mødesteder

E-2944/03

Dana Scallon Særprogram for forskning E-2945/03

Dana Scallon Særprogram for forskning E-2946/03

Peter Liese Industriområdet Trupbach P-2947/03

Christopher Heaton-Harris Regler for rapportering af mistanke om alvorlige
forsømmelser (whistleblowing)

P-2948/03

Gian Gobbo Mærkning af dybfrostne produkter P-2949/03

Dorette Corbey Fremtiden for LIFE-naturprogrammet P-2950/03

Brice Hortefeux Forslag til forordning vedrørende REACH P-2951/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Dødsdom ved stening i Nigeria E-2952/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Dødsdom ved stening i Nigeria E-2953/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Endnu et tilfælde af forfølgelse af homoseksuelle i
Egypten

E-2954/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Endnu et tilfælde af forfølgelse af homoseksuelle i
Egypten

E-2955/03

Bart Staes Forhøjelse af støtte til De Forenede Nationers
Befolkningsfond (UNFPA)

E-2956/03

Mogens Camre Kommissionens ændringsforslag til direktiv 94/35/EF E-2957/03

Armando Cossutta Prisstigninger i landene i eurozonen E-2958/03
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Armando Cossutta Risiko for strømsvigt E-2959/03

Armando Cossutta Fredsprocessen i Mellemøsten E-2960/03

Alexandros Alavanos Beskæftigede i Enheden for Organisation af Forvaltningen
af Fællesskabsstøtterammen (MOD) A.E.

E-2961/03

Alexandros Alavanos Ødelæggelse af kunstskatte i Ajia Sofia E-2962/03

Alexandros Alavanos Nedskæring af bevillinger til forskning og forebyggelse af
ulykker

E-2963/03

Brigitte Langenhagen Digitale kontrolapparater P-2964/03

Graham Watson Forskningsresultater om endometriose E-2965/03

Brian Simpson Den spanske vandressourceplan: La Brena-
dæmningprojektets indvirkning på den iberiske los og
fredede rovdyr

E-2966/03

Marie-Thérèse Hermange Europæisk børneombudsmand E-2967/03

Maurizio Turco Eurojust E-2968/03

Roberto Bigliardo Forvaltning af 150.000 EUR fællesskabsmidler -
indblandelse af en rumænsk minister

E-2969/03

* * *
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 11

16/2003 335.426 Othmar Karas Gennemførelse af en folkeafstemning i hele Europa
om EU-forfatningen (forfatningstraktaten)

01.09.2003 01.12.2003 25

17/2003 336.348 Struan Stevenson, Bob van den Bos,
Nelly Maes, Mihail Papayannakis og
Phillip Whitehead

Forbud mod katte- og hundeskind 22.09.2003 22.12.2003 84

                                                     
1 Situationen pr. 25.09.2003
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18/2003 336.360 André Brie, Willi Görlach, Joost
Lagendijk og Philippe Morillon

Nødvendig forbedring af
menneskerettighedssituationen for den kurdiske
befolkning i Syrien

22.09.2003 22.12.2003 16

19/2003 336.516 Marie Anne Isler Béguin og Alexander
de Roo

Ratifikation af Kyoto-protokollen som betingelse for
indgåelse af aftaler mellem EU og tredjelande

22.09.2003 22.12.2003 19

20/2003 336.517 Philip Claeys og Koenraad Dillen Afholdelse af en folkestemning om Tyrkiets
eventuelle medlemsskab af Den Europæiske Union

22.09.2003 22.12.2003 8
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

Vestbreden og Gaza: Finansielt og
Økonomisk samarbejde (Ændr. forord.
(EF) nr. 1734/94)

AFET (M) 07.10.03 C5-0403/03

MULDER
(ELDR)

Beskyttelse af grundvandet mod
forurening

AGRI (M) 07.10.03 C5-0447/03

DAUL
(PPE-DE)

Plantebeskyttelse AGRI (K) 29.09.03 C5-0392/03

DAUL
(PPE-DE)

Humle: Den fælles markedsordning
forlængelse af producentstøtten til 2004
(Ændr. forord. (EØF) 1696/71)

AGRI (K) 07.10.03 C5-0460/03

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Fastsættelse af støttebeløbene for frø for
produktionsåret 2004/05

AGRI (K) 07.10.03 C5-0459/03

GRUPPE
PPE-DE

Beskyttelse af dyr under transport (Ændr.
dir. 64/432/EØF og 93/119/EØF)

AGRI (K) 29.09.03 C5-0438/03

AVEROFF
(PPE-DE)

Informationssamfundet, eEurope: EU-
statistikker

BUDG (M) 07.10.03 C5-0401/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeri: Meromkostninger som følge af
beliggenhed i yderste periferi: Azorerne,
Madeira, De Kanariske Øer, Guyana og
Réunion

BUDG (M) 07.10.03 C5-0390/03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Protokol til fiskeriaftale mellem EF og
Côte d'Ivoire

BUDG (M) 07.10.03 C5-0458/03

FÄRM
(PSE)

Serbien og Montenegro: Yderligere
makrofinansiel bistand (Ændr. afg.
2002/882/EF)

BUDG (M) 07.10.03 C5-0428/03

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Vestbreden og Gaza: Finansielt og
Økonomisk samarbejde (Ændr. forord.
(EF) nr. 1734/94)

BUDG (M) 07.10.03 C5-0403/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KUCKELKORN
(PSE)

Folkesundhed: Europæisk center for
forebyggelse af og kontrol med
overførbare sygdomme

BUDG (M) 07.10.03 C5-0400/03

MULDER
(ELDR)

Fastsættelse af støttebeløbene for frø for
produktionsåret 2004/05

BUDG (M) 07.10.03 C5-0459/03

MULDER
(ELDR)

Humle: Den fælles markedsordning
forlængelse af producentstøtten til 2004
(Ændr. forord. (EØF) 1696/71)

BUDG (M) 07.10.03 C5-0460/03

BÖSCH
(PSE)

Bekæmpelse af svig: Beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser,
handlingsprogram

CONT (K) 29.09.03 C5-0312/03

DOS SANTOS
(PSE)

Vejtransport: Afgifter på tunge
godskøretøjer for benyttelse af visse
infrastrukturer (Ændr. dir. 1999/62/EF)

ECON (M) 22.09.03 C5-0351/03

RADWAN
(PPE-DE)

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

ECON (M) 06.10.03 C5-0379/03

GRUPPE
PPE-DE

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri,
Kommissionens ansvar for Det
Europæiske Videnskabelige Center
(ETSC)

ECON (M) 07.10.03

HERMANGE
(PPE-DE)

Moms: Nedsatte momssatser (Ændr. dir.
77/388/EØF)

EMPL (M) 24.09.03 C5-0359/03

GRUPPE
PSE

Social sikring: Arbejdstagere,
selvstændige og deres familiemedlemmer
(Ændr. forord. (EØF) 1408/71/, 574/72)

EMPL (K) 24.09.03 C5-0368/03

McKENNA
(VERTS/ALE)

Beskyttelse af dyr under transport (Ændr.
dir. 64/432/EØF og 93/119/EØF)

ENVI (M) 02.10.03 C5-0438/03

BOWIS
(PPE-DE)

Folkesundhed: Europæisk center for
forebyggelse af og kontrol med
overførbare sygdomme

ENVI (K) 25.09.03 C5-0400/03

GOODWILL
(PPE-DE)

Fluorholdige drivhusgasser ENVI (K) 25.09.03 C5-0397/03

de ROO
(VERTS/ALE)

Luftforurening: Handel med kvoter for
drivhusgasemissioner, Kyoto-protokollen

ENVI (K) 02.10.03 C5-0355/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
ELDR

Miljø: Krav til miljøvenligt design af
energiforbrugende produkter (Ændr. dir.
92/42/EØF)

ENVI (K) 07.10.03 C5-0369/03

GRUPPE
PPE-DE

Beskyttelse af grundvandet mod
forurening

ENVI (K) 07.10.03 C5-0447/03

GRUPPE
PSE

Emission af forurenende luftarter fra
motorer med kompressionstænding

ENVI (K) 07.10.03 C5-0456/03

FRAISSE
(GUE/NGL)

Befolkning og udvikling: 10 år efter FN's
Kairo-konference

FEMM (M) 02.10.03

GHILARDOTTI
(PSE)

Udviklingen inden for servicesektoren
med henblik på jobskabelse

FEMM (M) 02.10.03

GILLIG
(PSE)

Udvalg for social beskyttelse FEMM (M) 02.10.03 C5-0317/03

PRETS
(PSE)

Rådets forordning om Det Europæiske
Observatorium for Racisme og
Fremmedhad (omarbejdning)

FEMM (M) 02.10.03 C5-0436/03

GRUPPE
PPE-DE

Afghanistan: Udfordringer og
fremtidsperspektiver+

FEMM (M) 02.10.03

GRUPPE
PPE-DE

Udstationering af arbejdstagere som led i
udveksling af tjenesteydelser:
Gennemførelse af direktiv

FEMM (M) 02.10.03 C5-0405/03

GRUPPE
VERTS/ALE

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (Rev. dir.
93/104/EØF)

FEMM (M) 02.10.03

ZRIHEN ZAARI
(PSE)

Udviklingssamarbejde: Fremme af
ligestilling mellem kønnene

FEMM (K) 02.10.03 C5-0367/03

LANGEN
(PPE-DE)

Forsyningspligtydelser (Grønbog) ITRE (M) 22.09.03 C5-0376/03

PLOOIJ-VAN
GORSEL
(ELDR)

Moms: Nedsatte momssatser (Ændr. dir.
77/388/EØF)

ITRE (M) 22.09.03 C5-0359/03

TURMES
(VERTS/ALE)

Miljø: Krav til miljøvenligt design af
energiforbrugende produkter (Ændr. dir.
92/42/EØF)

ITRE (M) 22.09.03 C5-0369/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

CAUDRON
(GUE/NGL)

Automobilindustrien: Godkendelse af
motorkøretøjer, påhængskøretøjer,
systemer (Omarbejdet udgave)

ITRE (M) 02.10.03 C5-0320/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Luftforurening over store afstande:
persistente organiske miljøgifte, protokol

ITRE (M) 02.10.03 C5-0318/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Miljø: persistente organiske miljøgifte
(ændr. dir. 79/117/EØF og 96/59/EF)

ITRE (M) 02.10.03 C5-0273/03

NEWTON DUNN
(ELDR)

Miljø: persistente organiske miljøgifte,
Stockholm-konventionen

ITRE (M) 02.10.03 C5-0315/03

GRUPPE
UEN

Udviklingssamarbejde: Statsejede
virksomheder, offentlige værker og
økonomi i duviklingslandene
(Meddelelse)

ITRE (M) 02.10.03 C5-0383/03

GRUPPE
PSE

Luftforurening: Handel med kvoter for
drivhusgasemissioner, Kyoto-protokollen

ITRE (M) 02.10.03 C5-0355/03

GRUPPE
PSE

Fluorholdige drivhusgasser ITRE (M) 02.10.03 C5-0397/03

BELDER
(EDD)

Serbien og Montenegro: Yderligere
makrofinansiel bistand (Ændr. afg.
2002/882/EF)

ITRE (K) 22.09.03 C5-0428/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Vestbreden og Gaza: Finansielt og
Økonomisk samarbejde (Ændr. forord.
(EF) nr. 1734/94)

ITRE (K) 02.10.03 C5-0403/03

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Aftale og videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem EF og Marokko

ITRE (K) 02.10.03

GRUPPE
PPE-DE

Forvaltningsstrukturerne for det
europæiske program for satellitbaseret
radionavigation

ITRE (K) 02.10.03 C5-0391/03

CROWLEY
(UEN)

Retlig ramme for fælles bestemmelser for
betalinger+

JURI (M) 01.10.03

CROWLEY
(UEN)

Direkte og indirekte skatter: Gensidig
bistand mellem de kompetente
myndigheder (Ændr. dir. 77/799/EØF)

JURI (M) 01.10.03 C5-0370/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

ZIMERAY
(PSE)

Regioner i EU's yderste periferi:
Forvaltning af fiskerflåder

JURI (M) 01.10.03 C5-0243/03

LEHNE
(PPE-DE)

Anden anmodning om ophævelse af
Bossis immunitet

JURI (K) 01.10.03 IMM032172

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Kernekraft: Civilt ansvar, ændring af
Pariserkonventionen af 1960 med
protokoller

JURI (K) 01.10.03

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om beskyttelse af Garganis
parlamentariske immunitet

JURI (K) 01.10.03 IMM032182

WALLIS
(ELDR)

Civil luftfart (Kodificeret udgave) JURI (K) 01.10.03 C5-0425/03

WALLIS
(ELDR)

Exceptionelle handelsforanstaltninger for
lande i EU's stabiliseringsproces
(Forordning)

JURI (K) 01.10.03

WALLIS
(ELDR)

Udlejningskøretøjer uden fører til
godstransport ad landevej

JURI (K) 01.10.03 C5-0448/03

WALLIS
(ELDR)

Civil- og handelsretsligt samarbejde:
tvister over landegrænserne, forpligtelser
uden for kontraktforhold, ROM II

JURI (K) 07.10.03 C5-0338/03

GRUPPE
PPE-DE

International fond for erstatning af skader
ved olieforurening

JURI (K) 01.10.03

SØRENSEN
(ELDR)

EF-toldkodeks: Behandling, kontrol og
oplysninger om risici (Ændr. forord.
(EØF) 2913/92)

LIBE (M) 07.10.03 C5-0345/03

COELHO
(PPE-DE)

Schengen-informationssystemet, SIS:
Adgang for tjenester med ansvar for
registrering. Ændring af konventionen

LIBE (K) 22.09.03 C5-0412/03

SCHMID
(PSE)

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri,
Kommissionens ansvar for Det
Europæiske Videnskabelige Center
(ETSC)

LIBE (K) 22.09.03

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Mindre grænsetrafik: Samhandel og
persontrafik ved medlemsstaternes
landegrænser

LIBE (K) 30.09.03 C5-0442/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

ROURE
(PSE)

Grænseoverskridende organiseret
kriminalitet: FN-konvention af
15.11.2000, indgåelse på vegne af EF

LIBE (K) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Grænseoverskridende organiseret
kriminalitet: Menneskesmugling,
indgåelse af protokol til FN-konvention

LIBE (K) 30.09.03

ROURE
(PSE)

Grænseoverskridende organiseret
kriminalitet: Menneskehandel, indgåelse
af protokol til FN-konvention

LIBE (K) 30.09.03

STOCKTON
(PPE-DE)

Mindre grænsetrafik: Fri bevægelighed
over medlemsstaternes landegrænser

LIBE (K) 30.09.03 C5-0443/03

SWIEBEL
(PSE)

Rådets forordning om Det Europæiske
Observatorium for Racisme og
Fremmedhad (omarbejdning)

LIBE (K) 30.09.03 C5-0436/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

Bistand ved gennemrejse gennem en eller
flere medlemsstater, medlemsstaternes
udsendelsesforanstaltninger

LIBE (K) 30.09.03 C5-0439/03

von
BOETTICHER
(PPE-DE)

SAmlet udsendelse med fly af
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig
ulovligt på EU's område

LIBE (K) 30.09.03 C5-0440/03

ATTWOOLL
(ELDR)

Den fælles fiskeripolitik: Beskyttelse af
dybhavskorralrev ved Darwin Mounds
(Ændr. forord. (EF) nr. 850/98)

PECH (K) 02.10.03 C5-0446/03

STEVENSON
(PPE-DE)

Protokol til fskeriaftale mellem EF og
Côte d'Ivoire

PECH (K) 02.10.03 C5-0458/03

* * *
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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. 5/2003
og nr. 6/2003

AGRI
BUDG
CONT

SEC (03) 805
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet nr. 7/2003
og nr. 8/2003

AGRI
CONT

SEC (03) 915
endel.

Rapport fra kommissionen: Evaluering af OLAF's (Det Europæiske
Kontor for Bekæmpelse af Svig) aktiviteter - Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom)
nr. 1074/1999 (artikel 15)

BUDG
LIBE

CONT

COM (03) 154
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
samarbejde i EU om beredskab og indsats over for angreb med
biologiske og kemiske agenser (sundhedssikkerhed)

BUDG
ITRE
ENVI

COM (03) 320
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og
mellemstore virksomheder (1998 Vækst- og beskæftigelsesinitiativet) -
Pr. 31. december 2002

ECON
ITRE
EMPL

COM (03) 480
endel.

Beretning fra Kommissionen: 2002-rapport om PHARE og
førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og Tyrkiet

AFET
RETT
ITRE

COM (03) 497
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Strukturfondene og deres samordning
med samhørighedsfonden - reviderede retningslinjer

RETT COM (03) 499
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
anvendelsen af aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og
regeringen for Amerikas Forenede Stater og Canadas regering om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning - 1. januar 2002 til 31.
december 2002

ECON
ITRE

COM (03) 500
endel.

Årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
resultaterne af de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden ved
udgangen af 2002

PECH COM (03) 508
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen om den ikke-bindende vejledning for
god praksis med henblik på gennemførelsen af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende
forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der
kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære

ENVI
EMPL

COM (03) 515
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 98/03

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om de nylige krænkelser af den blå linje

Bruxelles, den 12. august 2003

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt Hizbollah-militsens fornyede angreb på israelske mål, der har
medført, at en civil har mistet livet og adskillige er såret.

Den Europæiske Union udtrykker sin medfølelse og solidaritet med ofrenes familier og Israels regering. EU
opfordrer Libanon og alle andre berørte regionale aktører til at gøre hele deres indflydelse gældende for at
sikre, at Hizbollah ikke igen angriber israelske mål.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at bidrage til, at situationen ikke forværres yderligere, og til
fuldt ud at respektere den blå linje, som De Forenede Nationer har oprettet. I denne afgørende fase skal alle
parter udvise størst mulig tilbageholdenhed for ikke at sabotere den vej mod fred, der er skitseret i
køreplanen.

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. 99/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om de nye voldshandlinger i Israel og de palæstinensiske områder

Bruxelles, den 14. august 2003

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt visse palæstinensiske terrororganisationers nylige
selvmordsangreb, der har forårsaget uskyldige menneskers død. EU udtrykker sin medfølelse og solidaritet
med ofrenes familier og de sårede.

Den Europæiske Union er dybt bekymret over denne genopblussen af volden i Israel og de palæstinensiske
territorier. Selvmordangrebene er et brud på den våbenhvile, der blev indgået den 29. juni 2003, og er til
skade for flertallet af palæstinenserne, der ønsker, at volden skal ophøre.

Den Europæiske Union bekræfter endnu en gang, at der ikke er noget alternativ til, at de to parter i god tro
gennemfører køreplanen hurtigt og fuldt ud. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle parter til at
afholde sig fra enhver handling, der kan føre til en ny voldscyklus. Begge parter bør fortsat følge
forhandlingssporet, der ikke må saboteres af radikale organisationer, der er modstandere af fred.
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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 (Island og Liechtenstein), der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 101/03

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om fredsaftalen i Liberia

Bruxelles, den 22. august 2003

EU glæder sig over den samlede fredsaftale, der blev undertegnet mandag den 18. august i Accra af de
stridende parter og de politisker partier i Ecowas regi, og ser den som et afgørende skridt i retning af
genoprettelse af freden, sikkerheden og stabiliteten i Liberia efter 14 års vold og dårlig regeringsførelse.

EU giver udtryk for sin påskønnelse af Ecowas, dets formand John Kufour, dets eksekutivsekretær Dr.
Mohamed Ibn Chambas og dets ledende mægler general Abdusalami Abubakars for deres utrættelige indsats,
som har ført til dette vellykkede resultat. EU giver også udtryk for sin påskønnelse af Nigeria, der spillede en
nøglerolle, for hurtigt at stille tropper til rådighed med henblik på at beskytte civilbefolkningen og afhjælpe
den humanitære situation. EU påskønner de afrikanske stater, som har bekendtgjort, at de vil deltage i
Ecomil, og af USA for dets støtte til ovennævnte styrkes deployering og aktiviteter. I den sammenhæng
understreger EU betydningen af så hurtigt som muligt at færdiggøre deployeringen af Ecomil som en fortrop
for FN's stabiliseringsstyrke i overensstemmelse med FN's Sikkerhedssråds resolution 1497, og gentager, at
det er rede til at støtte den.

EU opfordrer alle parter i aftalen til at gennemføre den i god tro og til den 14. oktober i år at danne en
overgangsregering, der vil sørge for frie og retfærdige valg i landet i oktober 2005 og således genindføre en
fuldt ud demokratisk valgt regering.

EU opfordrer Liberias nabolande til at afstå fra enhver handling, der kan tilskynde til fornyede spændinger
eller voldelige konfrontationer i landet.

EU, der er dybt bekymret over den alvorlige humanitære situation, som stadig hersker i Liberia, giver udtryk
for sin taknemnelighed over for de humanitære agenturer, der arbejder til fordel for de nødlidende
befolkninger, og opfordrer alle parter til fuldt ud at samarbejde om denne indsats.

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.

* * *
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Nr. 102/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Guatemala - Valgobservatørmission

Bruxelles, den 22. august 2003

EU følger udviklingen i den politiske situation i Guatemala, herunder de beklagelige begivenheder, der fandt
sted den 24. og 25. juli, med al den opmærksomhed, som betydningen af de kommende valg kræver.

EU gentager i den forbindelse, at den tillægger det stor betydning, at valgprocessen i Guatemala afvikles i et
retfærdigt, fredeligt og participatorisk klima. EU opfordrer de guatemalanske myndigheder og alle de
involverede politiske partier til at sørge for, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger med henblik på
afholdelsen af ægte, frie og gennemsigtige valg den 9. november, og tilskynder dem til at gøre alt for, at de
voldelige handlinger, der fandt sted den 24. og 25. juli, ikke gentager sig.

EU tilkendegiver sin tilfredshed med den guatemalanske regerings og civilsamfundets positive svar på EU's
beslutning om at sende en valgobservatørmission til Guatemala. EU er overbevist om, at denne
observatørmission i samarbejde med den, der organiseres af OAS, og med de nationale observatører kan
spille en vigtig rolle med henblik på afholdelsen af frie og retfærdige valg. Med udsendelsen af denne
mission vil EU ikke alene vise sin vilje til at overvåge valgprocessen, men også til som tidligere at være til
stede, når der tages et vigtigt skridt i landets demokratiske liv.

Som følge af den nye bølge af voldshandlinger har EU besluttet omgående at sende chefen for EU's
valgobservationsmission, hr. Sakellariou, til Guatemala forud for de øvrige deltagere, som slutter sig til
observatørmissionen i september.

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. 103/03
Formandskabets erklæring på vegne af Den Europæiske Union

om præsidentvalget i Rwanda

Bruxelles, den 29. august 2003

Den Europæiske Union ønsker præsident Kagame til lykke med valgsejren ved det første pluralistiske
præsidentvalg i Rwanda. EU vil gerne understrege betydningen af dette valg, der udgør en afgørende etape i
den nationale forsoningsproces i landet. Det organisatoriske arbejde, der er gjort, er et lovende tegn på de
fremskridt, som Rwanda har gjort her kun ni år efter det folkedrab, der hensatte landet i choktilstand.
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EU noterer sig med tilfredshed, at dens valgobservationsmission kunne konstatere, at valget blev gennemført
i en rolig og velordnet atmosfære med en meget høj valgdeltagelse, der vidner om det rwandiske folks vilje
til sammen at opbygge sin egen fremtid i et klima af fred, sikkerhed og udvikling. EU erklærer sig rede til at
bistå det rwandiske folk med at nå dette mål.

EU skal imidlertid ikke undlade at nævne, at valgobservationsmissionen i sin foreløbige rapport har
bemærket at der har været en række episoder og tilfælde af chikanerende og truende optræden, og at
medlemmer af den politiske opposition er forsvundet eller er blevet arresteret. EU ser frem til, at der bliver
foretaget en åben undersøgelse af disse forhold.

EU opfordrer præsident Kagame til at benytte det folkelige mandat, han har fået, til at sikre, at alle rwandere
kan udøve deres grundlovssikrede rettigheder. Det rwandiske folk har valgt at følge en politisk fredsproces,
der giver alle mulighed for at arbejde hen imod et demokratisk samfund.

EU lægger i sine forbindelser med Rwanda stor vægt på demokratiseringsprocessen og på konsolideringen af
retsstaten i landet. Derfor har både Europa-Kommissionen og medlemsstaterne ydet betydelige bidrag til
forberedelsen af valget og blev på denne baggrund af den rwandiske regering anmodet om at sende en
valgobservationsmission. EU gav i sin fælles holdning af 21. oktober 2002 udtryk for støtte til
fredsprocessen, en proces, der bør være inklusiv og sikre ytringsfrihed for alle rwandere og for alle dele af
samfundet (herunder de politiske partier). EU udtrykker i denne forbindelse betænkelighed ved de
problemer, som tilhængerne af de politiske partier, der har udtrykt opposition til den siddende regering, har
været udsat for.

På denne baggrund opfordrer EU Rwandas regering til at udvide den demokratiske deltagelse ved at inddrage
alle de partier, der tilslutter sig de demokratiske principper, i den politiske proces. EU håber, at Rwandas
regering i forbindelse med det forestående parlamentsvalg den 1. oktober vil udsende klare signaler i denne
retning.

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.

* * *

Nr. 104/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om våbenstilstandsaftalen med Morofolkets Islamiske Befrielsesfront (MILF)

Bruxelles, den 27. august 2003

EU noterer sig med tilfredshed den våbenstilstand, der er opnået gensidig enighed om mellem
fredsforhandlerne for den filippinske regering og for Morofolkets Islamiske Befrielsesfront (MILF), og især
den afgørelse, som den filippinske regering har truffet herom.
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EU støtter Filippinernes stabilitet og territoriale integritet og den filippinske regerings indsats for at
bekæmpe terrorismen.

EU tilskynder fredsforhandlerne til snarest muligt at indlede formelle drøftelser, der kan føre frem til en
endelig fredsaftale.

EU vil til sin tid overveje finansiering af projekter til støtte for fredsprocessen.

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, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 105/03

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Daw Aung San Suu

Bruxelles, den 5. september 2003

Den Europæiske Union noterer sig med dyb bekymring forlydenderne om, at Daw Aung San Suu Kyi skulle
have indledt en sultestrejke.

Den Europæiske Union mener, at det bedste måde, hvorpå Burma/Myanmars regering kan gendrive disse
forlydender, er ved straks at løslade hende og give EU-ambassadører eller repræsentanter for internationalt
anerkendte organisationer adgang.

EU anser Burma/Myanmars regering for at være ansvarlig for alle politiske fangers helbred og velfærd.

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, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 106/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Pham Hong Sons sag

Bruxelles, den 9. september 2003

EU noterer sig den afgørelse, som appelretten under Vietnams højesteret traf den 26. august om at nedsætte
Pham Hong Sons straf.

Det er naturligvis meget glædeligt at konstatere, at en straf, som EU anser for at være for streng, er blevet
nedsat, men EU er stadig dybt bekymret over, at Pham Hong Son tilsyneladende er blevet dømt blot for at
have udøvet sin ytringsfrihed.

EU forventer, at Vietnam gør en energisk indsats for at forbedre menneskerettighedssituationen og
overholdelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med de internationale
instrumenter, som Vietnam er part i. EU ser frem til at fortsætte en dialog med den vietnamesiske regering
om disse spørgsmål.

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

* * *

Nr. 107/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Venezuela

Bruxelles, den 10. september 2003

Udnævnelsen af medlemmerne af Consejo Nacional Electoral (valgrådet) i Venezuela, der fandt sted den 25.
august 2003, er det første vigtige skridt hen imod gennemførelsen af den politiske aftale, som regeringen og
Coordinadora Democratica undertegnede den 29. maj 2003.

Den Europæiske Union har tillid til, at det nye valgråd vil være i stand til hurtigt og effektivt at opfylde sine
institutionelle pligter, og tilskynder alle parter til at fortsætte med at gennemføre det mandat, der blev fastsat
i aftalen, og dermed bane vejen for en løsning på den nuværende politiske krise under overholdelse af
forfatningen, retsstatsprincippet og de demokratiske principper.

I de kommende måneder, der bliver afgørende, opfordrer EU Venezuelas regering og oppositionen til fuldt
ud at overholde erklæringen mod vold og for fred og demokrati af 18. februar 2003. Den tolerance og
selvbeherskelse, som Venezuelas folk udviste under demonstrationerne for nylig, skal fortsætte i en fornyet
ånd af national forsoning.
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EU bekræfter på ny sit tilsagn om at bidrage til den demokratiske udvikling i Venezuela sammen med
Organisationen af Amerikanske Stater, Carter Centeret, UNDP og Gruppen af Venner af Generalsekretæren
for OAS og er villigt til at yde økonomisk og teknisk bistand til gennemførelsen af aftalen af 29. maj.

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. 108/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Mellemøsten

Bruxelles, den 11. september 2003

EU er dybt chokeret og rystet over de to selvmordsangreb, der fandt sted den 9. september i nærheden af de
israelske forsvarsstyrkers base i Tzrifin og i Jerusalem, og som endnu engang forårsagede talrige israeleres
død. EU udtrykker sin store deltagelse for ofrenes familier samt solidaritet med de sårede og den israelske
regering.

EU fordømmer på det kraftigste disse to terrorangreb såvel som de organisationer, der har planlagt og udført
dem. Genopblusningen af terroren kræver et utilstedeligt antal uskyldige israelske ofre, ligesom den lægger
hindringer i vejen for det internationale samfunds bestræbelser på at genoprette fred i området og skader det
palæstinensiske folks sag.

EU betragter derfor gerningsmændene, som modstandere af freden og tilskynder kraftigt Den Palæ-
stinensiske Myndighed til at tage alle nødvendige konkrete skridt til at bekæmpe disse terrororganisationer,
som er imod enhver form for politisk dialog, og som undergraver alle forsøg på at genskabe håb og bringe
fred, sikkerhed og bedre livsbetingelser til regionen.

I den forbindelse og som led i den globale bekæmpelse af terrorismen besluttede EU den 5. og 6. september
på det uformelle ministermøde i Riva del Garda at indlede procedurer med henblik på at opføre den politiske
gren af Hamas på den europæiske liste over terrororganisationer. EU gentager den opfordring, som Det
Europæiske Råd i Thessaloniki rettede til alle palæstinensiske organisationer om at erklære omgående og
betingelsesløs våbenhvile.

EU noterer sig, at den palæstinensiske premierminister Mahmoud Abbas er trådt tilbage, og gentager sin
støtte til Den Palæstinensiske Myndigheds bestræbelser på at genoptage fredsprocessen inden for rammerne
af kvartettens køreplan. EU opfordrer den nye premierminister Ahmad Qurei til beslutsomt at fortsætte ad
samme spor og giver ham sin fulde støtte.

EU tilskynder de to parter til fortsat at forpligte sig til at opretholde en dialog og gennemføre køreplanen. De
bør i den forbindelse træffe følgende foranstaltninger:
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Den Palæstinensiske Myndighed skal: danne en ny regering; reorganisere sikkerhedsstyrkerne; genoprette
den offentlige orden og gøre en synlig indsats for at opløse terrororganisationerne; gennemføre allerede
påbegyndte reformer og tilrettelægge frie og åbne valg.

Den israelske regering skal: trække hæren ud af de autonome områder; ophøre med målrettede drab; befri
palæstinenserne for vejblokader og andre restriktioner, der pålægges dem; fastfryse alle
bosættelsesaktiviteter og bygningen af sikkerhedsmuren langs en linje, der forhindrer en politisk løsning af
konflikten.

For at disse foranstaltninger kan gennemføres i praksis, bekræfter EU på ny vigtigheden og nødvendigheden
af, at det internationale samfund gør en målbevidst og koordineret indsats. Kvartettens kommende
ministermøde vil være et passende forum for en vurdering i henhold til køreplanen af, hvor langt parterne er
kommet med gennemførelsen heraf, og for at træffe afgørelse om, hvilke yderligere skridt der er nødvendige
for at sikre en effektiv og troværdig overvågning på stedet.

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 og Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 109/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af toårsdagen for terrorangrebene den 11. september 2001

Bruxelles, den 11. september 2003

På toårsdagen for terrorangrebene den 11. september 2001 ønsker EU over for ofrenes familier og USA's
regering og befolkning på ny at udtrykke sin store sorg og sin dybfølte solidaritet.

De grufulde terrorhandlinger, som forårsagede uendelige menneskelige lidelser og enorme materielle skader
og tab i New York, Washington og Pennsylvania, blev af europæerne opfattet som brutale angreb på deres
friheds- og fredsidealer og -principper, på de demokratiske institutioner og på deres egen sikkerhed og
levevis.

EU reagerede med stor beslutsomhed på disse tragiske begivenheder og ansporede til det bredest mulige
internationale samarbejde i kampen mod terrorisme. I den forbindelse har EU vedtaget en lang række
afgørende foranstaltninger og har deltaget særdeles aktivt i det arbejde, der foregår i internationale fora, især
FN, for at forebygge og standse terrorismen. Der er opnået væsentlige resultater, som bl.a. har ført til
pågribelse og retsforfølgning af mistænkte terrorister, opløsning af terroristceller og indefrysning af
finansielle aktiver og finansieringskilder.
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EU har også virket for at fremme den politiske dialog med mange lande og regionale organisationer for at
øge bevidstheden om, at der må træffes passende, effektive lovgivningsforanstaltninger og andre
foranstaltninger både nationalt og internationalt med det formål at udrydde terrorismen ved bl.a. at lukke
terrorismens finansieringskilder og -kanaler og fjerne dens rekrutteringsgrundlag. Helt afgørende er det i den
forbindelse, at der anlægges en bred tilgang, at dialogen mellem de forskellige kulturer og civilisationer
fremmes, og at menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder overholdes under bekæmpelsen af
terrorismen, idet disse elementer udgør en integrerende del af denne vidtspændende opgave.

EU bekræfter på ny sin nære samhørighed med USA og alle andre lande, der har været udsat for
terrorhandlinger, og er stadig fast besluttet på at videreføre sin interne politik og internationale
samarbejdsstrategi for at komme terrorismen til livs.

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

* * *

Nr. 110/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,

de tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande

Bulgarien og Rumænien samt de EFTA-lande, der er medlemmer
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 17. september 2003

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien samt de EFTA-lande, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets
fælles holdning 2003/651/FUSP af 12. september 2003 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP
om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles
holdning 2003/482/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles
holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *
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Nr. 111/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Haiti

Bruxelles, den 16. september 2003

Den Europæiske Union er stærkt bekymret over den politiske situation i Haiti og følger fortsat udviklingen
meget nøje. Denne bekymring skyldes især, at medlemmerne af det provisoriske valgråd ikke har kunnet
udpeges, samt oplysningerne om den eventuelle afholdelse af valg, der ikke skulle blive afviklet i
overensstemmelse med resolution 806 og 822, vedtaget af OAS's Permanente Råd, og resolution 1959,
vedtaget af OAS's Generalforsamling den 10. juni 2003 i Santiago i Chile.

I overensstemmelse med EU-Rådets afgørelse af 10. januar 2003 kan det institutionelle udviklings-
samarbejde med Haiti kun genoptages på betingelse af, at forpligtelserne i ovennævnte resolutioner er fuldt
og helt opfyldt.

Endvidere noterer Den Europæiske Union sig med bekymring, at der stadig oftere forekommer krænkelser af
individets rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og at disse krænkelser antager en stadig
alvorligere karakter. Den beklager især de seneste begivenheder i Cap-Haitien og det nationale politis brutale
indgriben.

Den Europæiske Union appellerer endnu engang til de haitianske myndigheder om at træffe de nødvendige
foranstaltninger til på ny at etablere et klima af sikkerhed, som kan genskabe tilliden, således at
valgprocessen kan fremme en så stærk deltagelse fra det haitianske civilsamfund som muligt.

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[ne] [Island, Liechtenstein og Norge], der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 112/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om frie medier og Gongadze-sagen

Bruxelles, den 16. september 2003

I anledning af, at den ukrainske journalist Georgiy Gongadze for tre år siden forsvandt og blev myrdet,
ønsker EU at udtrykke sin bekymring over, at der ikke er sket fremskridt i efterforskningen af
omstændighederne omkring hans død. I de tre år, der er gået siden Gongadze's død, er flere andre journalister
blevet myrdet i Ukraine, og atter andre er blevet overfaldet.
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Desuden ønsker EU at udtrykke sin bekymring over, at journalister i Ukraine kan få pålagt restriktioner i
deres arbejde eller blive udsat for intimidering, så at de undlader at indsamle oplysninger.

EU ønsker ligesom den ukrainske regering at styrke forbindelserne mellem EU og Ukraine. Men fremskridt
er i vid udstrækning også afhængige af, at Ukraine handler i overensstemmelse med europæiske værdier og
normer. Retsstatsprincippet, domstolenes uafhængighed, frie medier og beskyttelse af journalister er centrale
elementer i disse værdier og normer.

EU noterer sig med tilfredshed, at de ukrainske myndigheder i en skrivelse, som hr. Medvedchuk har sendt
til EU's formandskab, har erklæret sig rede til at tillade massemedierne i Ukraine at arbejde i
overensstemmelse med europæiske normer.

EU tilskynder til konkrete fremskridt i denne retning, især på baggrund af de ukrainske myndigheders
erklæring om, at de vil afholde retfærdige og gennemsigtige præsidentvalg i 2004 med lige adgang til
massemedierne for alle kandidater og partier.

Den Europæiske Union agter at drøfte den politiske reformproces samt mediernes situation på topmødet
mellem EU og Ukraine i Yalta den 7. oktober.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 113/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om statskuppet i Guinea-Bissau

Bruxelles, den 18. september 2003

EU er stærkt imod forfatningsstridige magtovertagelser og fordømmer derfor det militærkup, der fandt sted
den 14. september i Guinea-Bissau.

EU minder om, at det lægger afgørende vægt på de demokratiske principper og på frie og retfærdige valg
som det eneste middel til et regeringsskifte.

EU noterer sig, at militærkomitéen har erklæret, at den agter at sikre en hurtig genoprettelse af den
forfatningsmæssige orden og det civile styre i landet.

EU er fast besluttet på at samarbejde med det internationale samfund, herunder FN, Den Afrikanske Union
(AU), Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) - som bør fremhæves for sin
konstruktive indstilling - samt Fællesskabet af Portugisisktalende Lande (CPLP) med henblik på at støtte en
snarlig genoprettelse af den forfatningsmæssige legalitet, de demokratiske principper, navnlig afholdelse af
snarlige og troværdige valg, samt national forsoning i Guinea-Bissau.
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Disse væsentlige elementer udgør fortsat grundlaget for en videreførelse af partnerskabet mellem EU og
Guinea-Bissau, som bl.a. kan bidrage til at overvinde den økonomiske og samfundsmæssige krise, som
landet i den senere tid har befundet sig i.

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.

* * *

Nr. 114/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om pressefrihed i Zimbabwe

Bruxelles, den 18. september 2003

Den Europæiske Union fordømmer lukningen af Daily News, Zimbabwes eneste uafhængige dagblad. Dette
er et alvorligt angreb på informationsfriheden i Zimbabwe. Anvendelsen af bevæbnet politi for at
gennemtvinge lukningen og konfiskeringen af udstyr fra Daily News' kontorer virker som et forsøg på at
bringe de demokratiske stemmer til tavshed og på at komme pluralisme i informationsformidlingen i
Zimbabwe til livs.

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. 115/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den seneste udvikling i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 22. september 2003

EU fordømmer på det kraftigste ethvert forsøg på direkte eller indirekte anvendelse af vold i den politiske
proces i Côte d'Ivoire, samt enhver trussel mod den offentlige orden og stabiliteten i landet. EU bekræfter, at
det har fuld tillid til og støtter den nationale forsoningsproces, der bygger på gennemførelsen af Linas-
Marcoussis-aftalerne.
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EU glæder sig over, at den nationale forsoningsregering nu er fuldtallig, og opfordrer den til ufortøvet at
fortsætte arbejdet med at genforene Côte d'Ivoire. Det haster med at få de stridende væbnede styrker anbragt
i bestemte militærlejre i landet, gennemføre en afvæbning samt genopbygge administrationen i hele området.
Gennemførelse af de reformer, der er planlagt i Marcoussis-aftalerne, skal føre til troværdige, gennemsigtige
og åbne valg i 2005 i et forenet og solidarisk Côte d'Ivoire.

EU opfordrer præsidenten for republikken til fortsat at arbejde i retning af en forsoning og styrkelse af
demokratiet med henblik på tilrettelæggelsen af valgene i 2005.

EU tilskynder premierministeren til at træffe konkrete foranstaltninger, der kan gøre regeringens indsats med
henblik på forsoning og rehabilitering af landet mere effektiv.

EU tilskynder alle parter, navnlig de "nye styrker", til at overvinde enhver mistillid og forpligte sig til
konstruktivt at forfølge de overordnede mål for en opbygning af demokratiet og en genopretning af landets
økonomi.

EU opfordrer de forfatningsmæssige partier samt alle politiske og arbejdsmarkedspolitiske kræfter i landet til
uforbeholdent at engagere sig i konstruktive tiltag for at genoprette tilliden og styrke den nationale
forsoningsproces.

EU noterer sig med tilfredshed, at grænsen til Burkina Faso er blevet åbnet, hvilket er en forudsætning for en
genopretning af grænsetrafikken mellem de to lande.

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

* * *

Nr. 116/03
Erklæring fra Formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

og de tiltrædende lande om den armenske nationalforsamlings beslutning om at afskaffe dødsstraffen
og ratificere protokol nr. 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention

Bruxelles, den 22. september 2003

EU udtrykker tilfredshed med den beslutning, som Armeniens nationalforsamling har truffet om at afskaffe
dødsstraffen og ratificere tillægsprotokol nr. 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention. Hermed
afskaffes dødsstraffen ikke blot de jure i det armenske retssystem, men Armenien vil nu også kunne opfylde
en af de forpligtelser, det indgik, da det i 2001 blev medlem af Europarådet.

EU er modstander af dødsstraf, uanset omstændighederne. Fremme af universel afskaffelse af dødsstraffen er
en grundlæggende bestanddel i EU's menneskerettighedspolitik. EU betragter derfor det armenske
parlaments beslutning som et betydningsfuldt skridt på vejen til Armeniens opfyldelse af dets forpligtelser
hvad angår de værdier og principper, der udgør de europæiske staters samfundsgrundlag.
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EU opfordrer nu Armenien til også at undertegne og ratificere tillægsprotokol nr. 13 til konventionen til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder om afskaffelse af dødsstraf også i
krigstid.

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. 117/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 23. september 2003

Den Europæiske Union bekræfter sin fulde støtte til fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea, som nu er
gået ind i den afgørende fase, hvor grænserne skal trækkes. Den Europæiske Union er bekymret over
forsinkelserne i grænsedragningsprocessen og understreger, hvor vigtigt det er, at grænsekommissionens
afgørelse gennemføres hurtigt.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til at respektere fredsaftalerne såvel som grænsekommissionens
afgørelser og fuldt ud overholde FN's Sikkerhedsråds resolution 1507 (2003), således at det kan sikres, at
grænsedragningen påbegyndes som planlagt, og at de nødvendige betingelser er til stede for, at den kan finde
sted.

Den Europæiske Union er bevidst om, at varig fred kræver et forhold mellem parterne, som gør det muligt
for dem at søge bilaterale løsninger på problemer, der måtte opstå mellem dem. Den Europæiske Union
opfordrer derfor begge regeringer til at normalisere deres forbindelser gennem politisk dialog, herunder
tillidsskabende foranstaltninger, således at de hidtil opnåede fremskridt kan konsolideres, og det kan sikres,
at fredsprocessen får et vellykket udfald.
Den Europæiske Union understreger, at fredsprocessen ikke må miste sit momentum, og at det kun er ved
definitivt at bringe de territoriale stridigheder til ende, at stabiliteten kan sikres, og der igen kan fokuseres på
bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse.

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.

* * *
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Nr. 118/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de sikkerhedsbestemmelser, der er aftalt mellem Sudans regering og SPLM/A den 24. september

Bruxelles, den 25. september 2003

Den Europæiske Union hilser den aftale om sikkerhedsbestemmelser velkommen, der blev indgået den 24.
september mellem Sudans regeringsdelegation, under ledelse af vicepræsident Ali Osman Taha, og
SPLM/A's delegation med lederen John Garang i spidsen. Den opnåede aftale og de to lederes personlige
engagement tegner godt for de fortsatte forhandlinger om de endnu udestående spørgsmål.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til at udnytte denne fremdrift og af alle kræfter bestræbe sig på at
nå frem til en endelig, samlet aftale.

Den Europæiske Union bekræfter atter, at den er parat til at bistå parterne med at gennemføre fredsaftalen og
støtte Sudan med fredsopbygning, respekt for menneskerettigheder, demokrati og udvikling.

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.

* * *

Nr. 119/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Tjetjenien
Bruxelles, den 22. september 2003

EU støtter enhver reel indsats for at skabe varig fred i Tjetjenien. Unionen anerkender Ruslands territoriale
integritet og fordømmer alle former for terrorisme.

EU følger nøje forberedelserne til præsidentvalget i Tjetjenien den 5. oktober. EU ville gerne kunne føle sig
overbevist om, at denne proces fører til en afslutning på konflikten, genopretter retsstatstilstande, fremmer
respekten for menneskerettighederne i det nordlige Kaukasus og lægger grunden til en reel forsoningsproces
i Tjetjenien.

I den forbindelse understreger EU, at det er af afgørende betydning, at det sikres, at Tjetjeniens befolkning -
herunder de midlertidigt fordrevne - anerkender valgets legitimitet. EU ser med bekymring på vidnesbyrd om
intimidering af kandidater og angivelig manipulation af valgets forløb. EU erindrer om betydningen af
uafhængige medier som forudsætning for ethvert frit og retfærdigt valg.



ALMENE OPLYSNINGER 57

Bulletin 20.10.2003 - DA - PE 332.929

Efter folkeafstemningen den 23. marts udtrykte EU håb om, at den nye tjetjenske forfatning ville skabe
grundlag for dialog, reel forsoning, genoprettelse af retsstatstilstande og reel beskyttelse af
menneskerettighederne. EU understregede, at folkeafstemningen kun kunne betragtes som vellykket, hvis der
indtraf en betydelig forbedring af levevilkårene i Tjetjenien, hvilket indtil nu ikke er sket.

EU er stadig af den opfattelse, at der er behov for en større indsats for at sikre respekt for menne-
skerettighederne i Tjetjenien og retsforfølge personer, som overtræder disse. EU erindrer om formandskabets
erklæring af 17. september i Europarådet, hvori de russiske myndigheder opfordres til så hurtigt og effektivt
som muligt at reagere på de alvorlige betænkeligheder, som brud på menneskerettighederne og fortsat
manglende stabilitet i Tjetjenien vækker.

Som den største yder af humanitær bistand til det nordlige Kaukasus, idet Kontoret for Humanitær Bistand
har givet tilsagn om over 110 mio. EUR siden 1999, og en række medlemsstater yderligere har ydet store
bidrag, forventer EU, at de russiske myndigheder gør deres, for at den humanitære bistand hurtigt og
effektivt når frem til de nødlidende. EU opfordrer endvidere Rusland til at give garanti for, at internt
fordrevne i Ingusjetien og i hele det nordlige Kaukasus kan vende tilbage på et fuldstændig frivilligt
grundlag.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 121/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om bombeattentatet i Florencia, Colombia

Bruxelles, den 1. oktober 2003

EU fordømmer kraftigt bombeattentatet søndag den 28. september i Florencia, hvorved mindst 12 personer
omkom og flere blev sårede, og som forvoldte omfattende materiel skade.

EU udtrykker medfølelse over for ofrenes familier og fuld solidaritet med Colombias befolkning og regering
i forbindelse med dette seneste attentat.

EU udtrykker på ny sin støtte til præsident Uribes regering i dens bestræbelser på at imødegå overgreb mod
demokratiet, terrorisme, ulovlig narkotika, krænkelser af menneskerettighederne og af den humanitære
folkeret og den alvorlige humanitære krise, som det også blev understreget i London-erklæringen af 10. juli
2003.

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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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 24.-25. SEPTEMBER 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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1. REGERINGSKONFERENCEN

•  Udtalelse med henblik på regeringskonferencen i 2003

– Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR)

– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1171/2003

– Hovedpunkter:

Udtalelsen er EØSU's bidrag til regeringskonferencens arbejde vedrørende udkastet til traktat om
indførelse af en forfatning for Europa, som er udarbejdet af det europæiske konvent.

EØSU advarer regeringskonferencen mod at sætte den balance og de vigtige principper, der med
konsensus er blevet indskrevet i udkastet til forfatningstraktat, som blev afleveret til unionens
formandskab den 18. juli 2003, på spil.

I lyset af de drøftelser, der skal finde sted på EU-niveau og i medlemsstaterne, anbefaler EØSU dog
repræsentanterne på regeringskonferencen at tilføje nye elementer til forfatningstraktaten eller at
præcisere de eksisterende, så den kan opnå større troværdighed og opbakning hos borgerne og
civilsamfundets organisationer:

•  ved at styrke gennemførelsesbestemmelserne for de økonomiske og sociale politikker og forbedre
styreformerne i euroområdet;

•  ved at give de økonomiske, sociale og monetære politikker større demokratisk legitimitet gennem
øget inddragelse af Europa-Parlamentet og EØSU;

•  ved at forenkle instrumenterne og forny prioriteringerne for politikken for økonomisk, social og
territorial samhørighed;

•  ved at gøre udenrigspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik mere demokratisk, sammenhængende
og effektiv;

•  ved at definere kompetenceområder og gennemførelsesbestemmelserne for princippet om
deltagelsesdemokrati bedre med henblik på at give den civile dialog og EØSU's rolle i den
forbindelse konkret indhold;

•  ved at udvide den obligatoriske høring af EØSU til også at omfatte den fælles asyl- og
indvandringspolitik, forbud mod forskelsbehandling og kultur;

•  ved at anerkende det organiserede civilsamfunds rolle i forbindelse med gennemførelsen af
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og give EØSU ret til at indbringe klager for
EF-Domstolen.
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− Kontaktperson: Patrick Fève
(Tlf.: 00 32 02 546 96 16 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. REGIONAL- OG STRUKTURPOLITIKKEN OG POLITIKKEN FOR ØKONOMISK OG
SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Et partnerskab til gennemførelse af strukturfondene
 

 – Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT)
 

 Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1166/2003

 Hovedpunkter:

EØSU mener, at det vil være meget nyttigt at operere med en minimumstærskel for inddragelse, der
bør fastsættes ved en EU-forordning, men som overlader det til medlemsstaterne at indføre mere
detaljerede niveauer for inddragelse i deres egen nationale lovgivning eller regler.

De socio-økonomiske partneres rolle, forslagenes indhold og samrådsprocedurerne varierer
nødvendigvis i EU-foranstaltningernes forberedelses- finansierings-, overvågnings- og
evalueringsfaser. Det er derfor nødvendigt at klarlægge, hvad der forventes af partnerne, hvad
partnerne skal gøre for at sikre, at programmerne bliver så succesrige som muligt, på hvilke niveauer
partnerskabet udøves, og i hvilke politiske og tekniske instanser partnerne bør deltage.

EØSU understreger, at partnerskabet er af afgørende betydning i to faser i strukturinterventionerne:

i den "politiske" strukturfonds-programmeringsfase, og når der tages generelle beslutninger, både på
EU-niveau og medlemsstatsniveau,

i overvågnings- og evalueringsfasen.

Artikel 8 i forordning 1269/99 bør efter EØSU's mening udbygges, så der skabes en klar ramme for
hver enkelt gruppe, som er involveret i de enkelte programfaser, fra planlægning til evaluering, og så
der muliggøres en reel inddragelse af de socio-økonomiske samtalepartnere.

Forvaltningsmyndighederne bør fortsat have ansvaret for den operationelle forvaltning af
foranstaltningerne for at undgå forvirring eller overlappende roller.

Endelig ville det være ønskeligt med en stærkere og mere ansvarliggørende inddragelse af de socio-
økonomiske partnere, som bør besidde den fornødne tekniske og finansielle kapacitet, i forvaltningen
af de foranstaltninger, som anvender EU-midler. EØSU foreslår derfor at fastsætte en
minimumstærskel (f.eks. 15% af det samlede EFSR-budget), som medlemsstaterne skal anvende i
forbindelse med globaltilskudsproceduren, der desværre endnu ikke er blevet brugt ret meget.

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta

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

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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•  Økonomisk og social samhørighed: regionernes konkurrenceevne, styreformer og samarbejde
 

 – Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR)
 

– Reference: Sonderende udtalelse – EØSU 1178/2003

– Hovedpunkter:
 
 Med denne sonderende udtalelse, som EU's italienske formandskab har anmodet om, påpeger EØSU,

at det ikke kan benægtes, at den manglende samhørighed inden for EU er en svaghed på et tidspunkt,
hvor EU igen bør finde vejen til stærk vækst. EØSU fremsætter, således som der er anmodet om, en
række henstillinger om samhørighedspolitikkens fremtid, nemlig om forenelighed, styreformer og
samarbejde.

 
 EØSU mener, at der ud fra de indhøstede erfaringer bør iværksættes en aktiv politik, som støtter

regionernes konkurrenceevne i de mindst udviklede lande/områder (mål 1 under
samhørighedspolitikken). I den anledning bør der afsættes væsentlige, men målrettede midler til
teoretisk og/eller erhvervsmæssig uddannelse, infrastrukturer, bæredygtig udvikling, iværksætterånd,
små og mellemstore virksomheder og det organiserede civilsamfunds mulighed for at udvikle de
lokale kræfter.

 
 EØSU ønsker at opretholde EU's støtte til de regioner i EU, der som en følge af udvidelsen rent

statistisk ikke længere hører under mål 1. Støtten bør fremme iværksætterånd og jobskabelse.
 
 Den nationale og europæiske solidaritet over for områder med alvorlige strukturelle handicaps

(regioner i den yderste periferi, ø-regioner, bjergregioner, isolerede områder og tyndt befolkede
områder), der har brug for specifik støtte for at sikre, at de også kan drage fordel af tjenesteydelser af
almen interesse), bør opretholdes

 
 I alt væsentligt mener EØSU, at den regionale side af Fællesskabets samhørighedspolitik gennem en

gennemgribende reform bør målrettes mod at forbedre konkurrenceevnen for EU-regioner, der ikke
udnytter deres ressourcer tilstrækkeligt, i stedet for at skulle udfylde udviklingsefterslæb med
offentlige tilskud. Det gælder for EU om gennem sine interventioner at tilføre en ægte merværdi på
grundlag af gode erfaringer og samarbejde mellem regionerne. En sådan merværdi vil samtidig sikre
inddragelsen af de mindre udviklede regioner i forbindelse med EU's mest betydningsfulde
politikker.

 
 En bedre forvaltning af samhørighedspolitikken er et must. Heraf afhænger merværdien af denne

fællesskabspolitik. En effektiv samhørighedspolitik skal være let at gå til. Den skal forstås og
accepteres af de modtagere, der skal føre den ud i livet. Endelig bør den omfatte samtlige
udviklingsfaktorer inden for økonomi, sociale anliggender, kultur, miljø og menneskers leveforhold.
Elementer, der synes at blive stadig vanskeligere at skille ad.

 
 EØSU anser en bedre rollefordeling mellem EU, medlemsstaterne og regionerne for uomgængelig,

hvis man vil undgå dobbeltforvaltning og lange forsinkelser. EU bør fastlægge de store linjer med
udgangspunkt i Lissabon-målsætningerne, regionerne bør tildeles ansvaret for gennemførelsen, og
medlemsstaterne bør koncentrere sig om at kontrollere gennemførelsen.
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 De økonomiske og faglige interesseorganisationer bør tage direkte del i prioriteringen med

udgangspunkt i EU's mål og i samarbejde med de lokale myndigheder  De bør ligeledes inddrages i
opfølgningen og evalueringen via lokale og regionale koordinationsudvalg: et reelt partnerskab
mellem alle økonomiske og sociale aktører i alle programmeringsfaser er af afgørende betydning for
en optimal gennemførelse af denne type politik. Enhver tendens til at reducere
partnerskabsprincippets betydning i samhørighedsforanstaltninger kan kun formindske og svække
foranstaltningernes tiltrækningskraft og rækkevidde.

 
 For så vidt angår virkningerne af udvidelsen og globaliseringen, bør samhørighedspolitikken fremme

en udvikling i retning af et mere polycentrisk EU. Denne grundlæggende politik forudsætter ikke kun
fælles mål, men også anerkendelse af den europæiske mangfoldighed. Uagtet vanskelighederne med
gennemførelsen er det tværnationale og interregionale samarbejde i EU kendt som et vigtigt
integrationsinstrument for regioner, der allerede længe har været naboer. EØSU mener, at EU's
kommende udvidelse bør bevirke, at Interreg-programmet forlænges og udvides, men med nye
prioriteringer og enkle forvaltningsformer gennem en radikal forenkling af procedurerne.

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta

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

•  Andre fællesskabspolitikkers bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed
 
 – Ordfører: Georgios Dassis (Lønmodtagergruppen – EL)

 
– Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1179/2003

– Hovedpunkter:
 

EØSU forbeholder sig ret til senere at uddybe emnet og at forsøge at give svar på spørgsmål, som
hvilke fællesskabspolitikker bidrager til samhørigheden og, hvordan sikres størst mulig økonomisk
og social samhørighed i EU. EØSU foretager en analyse af begrebet samhørighed og af den samlede
tilgang til økonomisk og social samhørighed, således som denne fremgår af traktaten. En første
generel vurdering af de fælles politikkers følger for den økonomiske og sociale samhørighed bringer
EØSU frem til følgende konklusioner:

– Hvis målet er en virkningsfuld politik for økonomisk og social samhørighed, må EU's
regionalpolitik være horisontal, så alle andre EU-politikker tager højde for konsekvenserne
for regionerne og regionaludviklingen.

– Uden at undervurdere de andre fællesskabspolitikers betydning bør transportpolitikkens og
konkurrencepolitikkens bestemmelser om statslige tilskud til regionaludvikling tages op til
fornyet behandling.

– Eftersom der endnu ikke findes en fælles skattepolitik, bør de nationale skattepolitikker under
behørig hensyntagen til konkurrencepolitikken tage højde for de regionale aspekter med en
styrkelse af  samhørigheden for øje.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Det foreslås at indføre en evaluering af resultaterne for den økonomiske og sociale samhørighed af
politikkerne under artikel 159 på regionalt plan, med særlig vægt på BNP pr. indbygger,
beskæftigelse, arbejdsløshed og fattigdom med afsæt i en særlig undersøgelse med henblik på
opstilling af et sæt indikatorer til måling (ex ante og ex post) af de øvrige politikkers effektivitet.

EØSU mener, at der er behov for at  indføre en procedure til behandling og vurdering af resultaterne
af stabilitetspagten hvert tredje år såvel for EU som helhed som for økonomien i de enkelte EU-
regioner.

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

3. REGULERING AF MARKEDERNE

•  Horisontale fusioner
 
– Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – ES)

 
– Reference: EUT C 331/18 af 31.12.2002 – CESE 1170/2003

 
– Hovedpunkter:

 
For at rådgive virksomheder i de enkelte tilfælde bør meddelelsen komme nærmere ind på
situationer, som typisk opstår i praksis, og uddybe spørgsmål såsom empirisk belæg og
bevisstandard.

EØSU går ind for, at man i fremtidige overnationale lovgivningsprojekter tager hensyn til andre
aspekter, der får betydning i forbindelse med fusioner mellem virksomheder, såsom spørgsmål
vedrørende beskæftigelse og industripolitik.

Efter EØSU's mening bør udkastet til meddelelse præcisere den definition af “effektivitetsgevinster”,
der gives i  Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommissionen bør endvidere overveje at omdanne nogle af de begreber, kriterier, parametre og
normer, som den omtaler, til lovbestemmelser i forslaget til forordning om kontrol med fusioner
(KOM(2002) 711 endelig af 12.12.2002) for at styrke retssikkerheden i forbindelse med vurderingen
af fusioner.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Kontrol med fusioner

– Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES)

– Reference: KOM(2002) 711 endelig – 2002/0296 CNS – CESE 1169/2003
 
 – Kontaktperson: Nemesio Martinez
 (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
4. INDUSTRIELLE ÆNDRINGER

•  Industrielle ændringer: den aktuelle situation og fremtidsudsigter

– Ordfører: Van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL)
– Medordfører: Varea Nieto (den spanske delegation)

– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1180/2003

– Nøglepunkter:

Målet med denne udtalelse er at fremhæve den rådgivende kommissions rolle med sigte på at
fremme en direkte dialog med alle berørte interessenter, som påvirkes af industrielle ændringer, og at
lære af erfaringerne fra både kul- og stålsektoren samt andre sektorer. Det fremgår af de erfaringer,
der er gjort i EØSU og det tidligere Rådgivende Udvalg for EKSF, at en løbende sektorbaseret
dialog på europæisk plan, hvor repræsentanter for producenter, arbejdstagere og andre af
civilsamfundets repræsentative grupper (forbrugere, erhvervsdrivende osv.) var direkte involveret,
vil danne et nyttigt grundlag for en forbedret industripolitik.

Ændringerne i den europæiske industrisektor er ofte anskuet på baggrund af omstrukturering. Der er
i realiteten tale om et langt mere dynamisk begreb. Det omfatter både dels virksomhedens løbende
udvikling og dels dens politiske og arbejdsmarkedsmæssige rammevilkår. I dag er det vigtigt at se
nærmere på det proaktive begreb ændringer, som skal anskues ud fra ønsket om bedre at foregribe og
forvalte de industrielle ændringers økonomiske, arbejdsmarkedsmæssige, organisatoriske og
miljømæssige konsekvenser.

For at tilvejebringe yderligere vilkår for industrielle ændringer baseret på social samhørighed og
konkurrenceevne gentager EØSU tillige sine anmodninger om effektive foranstaltninger med
følgende sigte:

- udvikling af menneskelige ressourcer,

- flere og bedre arbejdspladser på et rummeligt arbejdsmarked,

- særlig opmærksomhed rettet mod den erhvervsaktive befolknings aldring og mod tiltag til
fremme af kvinders adgang til arbejdsmarkedet,
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hvilket alt sammen kræver livslang læring på alle niveauer og bedre uddannelse og undervisning.
Analyse af bedste praksis på hvert af disse felter er særdeles ønskelig.

EØSU finder det vigtigt, at innovation og forskning bringer Europa i spidsen både i henseende til
konkurrenceevne og social velfærd.

Der er brug for en effektiv konsekvensanalyse af EU-lovgivningen. EØSU støtter i den henseende
forslaget om at nedsætte en uvildig rådgivende gruppe for erhvervskonsekvensanalyser af EU-
forordninger for at forbedre EU-lovgivningens kvalitet. Opmærksomheden bør i højere grad rettes
mod de konsekvenser, som visse bestemmelser og forordninger kan have for SMV'er.

EØSU mener, at den sociale dialog inden for erhvervslivet og i givet fald med de lokale aktører og
offentlige myndigheder er et vigtigt og afgørende redskab, hvis formål er at udvikle
konkurrenceevne, sociale vilkår og beskæftigelse samt beskytte miljøet i en produktiv balance.

EØSU går ind for en horisontal industripolitik, som samtidig bidrager til udviklingen af
sektorbestemte indfaldsvinkler, som direkte vedrører industrielle ændringer.

Den sektorspecifikke tilgang bør ledsages af procedurer for høring og inddragelse af alle aktører og
for arbejdsmarkedsforhandlinger i forbindelse med industrielle omstruktureringer især i
ansøgerlandene. EØSU mener, at etablering af sektorspecifikke observationscentre vil gøre det
lettere at foregribe og gennemføre industrielle ændringer, identificere gennemførlige alternativer og
mindske deres negative virkninger.

EØSU finder det vigtigt at sikre, at flytningen af industrier ikke begrundes ene og alene i de stigende
forskelle i lovgivning medlemsstaterne imellem, f.eks. på miljø- og skatte- og afgiftsområdet. I
regioner, der er særligt hårdt ramt af denne form for flytninger, kan det være nødvendigt for en
begrænset periode at indføre en række særlige ledsageforanstaltninger.

Der kan forudses midlertidige specifikke foranstaltninger i de berørte regioner. EØSU henstiller, at
de positive erfaringer med sektorprogrammer som Rechar, Resider og Retext tages i betragtning ved
moderniseringen af monoindustrielle regioner i de fremtidige medlemsstater såvel som i de
nuværende medlemsstater, og at der etableres nye former for social dialog i disse lande.

Den Rådgivende Kommission, som er underlagt EØSU, vil i sit fremtidige arbejde koncentrere sig
om sektorer og/eller regioner, som er særligt udsatte for industrielle ændringer. Indsatsen bør omfatte
følgende:

•  Analysere situationen og årsagerne til industrielle ændringer ud fra et økonomisk, socialt,
territorialt og miljømæssigt synspunkt samt vurdere industrielle ændringers indvirkning på
sektorerne, virksomhederne, arbejdskraften, regionerne og miljøet.

•  Indkredse positive fælles faktorer, som gør det muligt at foregribe og forvalte den industrielle
ændring, og finde frem til, hvordan EU og medlemsstaterne kan forbedre virksomhedernes
konkurrenceevne og velfærd ved at fremme den sociale dialog og samarbejdet mellem alle de
berørte aktører.
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•  Indkredse fælles faktorer, som kan fremme en bæredygtig udvikling og forbedre af den
sociale og territoriale samhørighed for at sætte skub i Lissabon-strategien samt fremme en
ramme og nogle vilkår, der gør det muligt at igangsætte industrielle ændringer, som er
forenelige med de krav, der stilles dels til virksomhedernes konkurrenceevne, dels til
økonomisk, social og territorial samhørighed.

•  Fremme koordinering og sammenhæng i EU-aktionerne vedrørende større industrielle
ændringer i forbindelse med udvidelsen: forskning, økonomi, konkurrence, sociale og
regionale spørgsmål, miljø, transport osv.

– Kontaktpersonperson: José Miguel Cólera Rodríguez
(tlf. 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int

5. FORSVARSPOLITIK

•  En europæisk forsvarspolitik

– Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgivergruppen – UK)

– Reference: KOM(2003) 113 endelig – CESE 1160/2003

– Nøglepunkter:

EØSU glæder sig over, at man har indledt den proces, der skal føre til en mere koordineret
forsvarsmaterielpolitik i EU som en vigtig del af en levedygtig europæisk sikkerheds- og
forsvarspolitik (ESFP), og at der sættes fokus på, hvordan man kan opnå den kapacitet, som er
nødvendig for at dække de behov, der følger af ESFP, inden for rammerne af den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP). Procedurer på EU-niveau kan føre til større effektivitet og lavere
omkostninger for de deltagende medlemsstater.

EØSU erkender, at den nødvendige politiske vilje udgør et nøgleelement i den sammenhæng,
navnlig i forbindelse med en forøgelse af ressourcerne.

Det er både i EU's politiske og økonomiske interesse at have en forsvarsindustri, som er
konkurrencedygtig på verdensmarkedet. EØSU bemærker, at presset fra markedet i høj grad allerede
har ført til omstruktureringer.

 Medlemsstaterne er bedst i stand til at indsamle og følge op på relevant information om
forsvarsindustrien, herunder information om antallet af ansatte i forhold til deres kompetencer.

 EØSU har sine tvivl med hensyn til forslaget, om at EU bør være direkte involveret i indkøb af
forsvarsmateriel.

Det er nødvendigt med en sammenhængende europæisk indsats i forbindelse med avanceret
forskning i sikkerhedsspørgsmål, hvis der i fremtiden skal gøres fremskridt. Det er i den forbindelse
nødvendigt at definere de "EU-strategiske teknologier", som skal lukke hullerne i EU's
forsvarskapacitet.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 67

Bulletin 20.10.2003 - DA - PE 332.929

EØSU ser frem til at afgive en detaljeret udtalelse om EU-agenturet for udvikling af
forsvarskapacitet, når man er blevet enig om dets rolle og andre detaljer i den forbindelse.

Forsyningssikkerhed bør indtil videre fortsat være medlemsstaternes ansvar, selv om agenturet
kunne spille en nyttig rolle i denne sammenhæng.

– Kontaktperson: Nemesio Martinez
(tlf. 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

6. FORSKNINGSPOLITIK

•  Innovation

– Ordfører: Mário Soares (Lønmodtagergruppen – PT)

– Reference: KOM(2003) 112 endelig – CESE 1175/2003

– Nøglepunkter:

EØSU er enigt i Kommissionens systematiske anskuelse af innovationsprocessen og overbevisning
om, at denne kan antage forskellige former, idet denne proces dog altid hviler på de menneskelige
ressourcers kompetence – som udvikles gennem almen og faglig uddannelse – til at gennemføre
innovation i virksomhederne. EØSU er overbevist om, at opbygningen af gode relationer på et
frivilligt eller forhandlet grundlag, især på det menneskelige, sociale, finansielle og miljømæssige
område, også er en afgørende faktor for styrkelsen af en specifik innovationsmodel for EU.

EØSU anbefaler, at man ved udformningen og anvendelsen af politiske foranstaltninger på EU-plan
– især dem, der involverer virksomhederne, som i tilfældet med innovation – sørger for i højere grad
at inddrage de vigtigste spillere, som er erhvervslederne og arbejdstagerne.

Kontaktperson: Nemesio Martinez
(tlf. 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

7. ERHVERVSPOLITIK

•  Iværksætterkultur (grønbog)

– Ordfører: Ben Butters (Arbejdsgivergruppen – UK)

– Reference: KOM(2003) 27 endelig – CESE 1173/2003
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– Nøglepunkter:

Udvalget udtrykker tilfredshed med Kommissionens grønbog og med, at det anses for presserende at
anstille overvejelser over EU's erhvervspolitik blandt embedsmænd, politikere og interessenter. Hvis
processen skal være af varig værdi, er det vigtigt, at der udformes en ambitiøs, men alligevel nøje
målrettet handlingsplan.

Det turde være indlysende, at en forbedring af balancen mellem risiko og belønning er afgørende for
at kunne øge iværksætteraktiviteten og bør gå som en rød tråd gennem handlingsplanen.

Udvalget understreger, at det offentliges politik bør målrettes og bør søge at tackle de mest
presserende spørgsmål først, hvis det i sidste instans skal lykkes at nå alle de opstillede mål. Inden
for den brede vifte af politikområder, som grønbogen dækker over, er det derfor afgørende, at man i
handlingsplanen udskiller specifikke politikområder som prioriterede.

Udvalget mener, at følgende hovedindsatsområder bør prioriteres i handlingsplanen:

•  Forbedring af SMV'ers adgang til offentlige indkøb

•  En revision af de skatteordninger, som SMV'er virker under i hele Europa, med en vurdering af
beskatningsniveauer, administration og opkrævning

•  En bedre forståelse af processen omkring virksomheders lukning og samfundets reaktion over
for ejere/ledere, der er involveret i lukninger

•  En indsats for at fremme iværksætterkultur og for at anspore personer i alle aldersgrupper og
med forskellig baggrund, som påviser, at de har den rigtige indstilling til at blive iværksættere.

•  Udvikling af mere systematiske europæiske benchmarkingdata om SMV'er for at lette
kortlægningen og indføre passende foranstaltninger.

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

8. TRANSPORT OG TRANSEUROPÆISKE NET

•  Transeuropæiske net/2004

– Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR)

– Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1174/2003
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– Nøglepunkter:

I sin sonderende udtalelse opfordrer EØSU Kommissionen til ved udarbejdelsen af nye retningslinjer
for transeuropæiske transportnet (TEN-T) at tage hensyn til følgende prioritetsområder og forslag:

– transeuropæiske akser eller korridorer, som eliminerer flaskehalse og manglende led, skal
gives højeste prioritet,

– tilskudsniveauet skal i højere grad virke som et incitament, især for grænseoverskridende
projekter,

– der bør oprettes en fond, der skal anvendes til gennemførelse af de prioriterede
TEN-projekter. Fonden skal modtage 1 cent pr. liter brændstof, der forbruges på det
europæiske vejnet,

– oprette et "europæisk agentur for koordinering af transportinfrastrukturer",

– fastlægge strenge sanktioner eller straffebestemmelser for de berørte medlemsstaters
manglende overholdelse af de fastsatte frister for TEN-projekter.

– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tlf.: 00 32 2 546 97 44 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  En fælles europæisk ordning for flodsejlads

– Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne – NL)

– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1172/2003

For at virkeliggøre integrerede retsordninger og en ensartet lovgivning for indlandsskibsfarten
anbefaler EØSU at:

harmonisere de bestående traktater, konventioner og bilaterale traktater, som gælder på nationale og
internationale vandveje,

– ratificere og gennemføre allerede indgåede internationale konventioner. De nuværende og
fremtidige medlemsstater bør træffe alle forholdsregler, der kan forebygge lovspaltning på
diverse områder af indlandsskibsfarten,

– undersøge mulighederne for en ny Donau-konvention - med Donau-kommissionen som
koordinerende organ for indlandsskibsfarten mellem øst og vest - som følger linjerne i CCR's
og EU's regelsæt som et positivt skridt mod harmonisering,

– tilvejebringe et fælles grundlag for lovgivningen om besætning i EU er nødvendig for at kunne
skabe ens vilkår inden for indlandsskibsfarten.
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– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tlf.: 00 32 2 546 97 44 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

9. ARBEJDSRET

•  Europæiske samarbejdsudvalg

– Ordfører: Josly Piette (Lønmodtagergruppen – BE)

– Reference: sonderende udtalelse – CESE 1164/2003

– Nøglepunkter:

De forskellige rapporter om og undersøgelser af de europæiske samarbejdsudvalgs fremgangsmåder
bekræfter, at der på baggrund af de indvundne erfaringer kan udledes en række konklusioner
angående den måde, hvorpå man kan planlægge en enkel, demokratisk og effektiv
forhandlingsproces om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure med henblik
på at informere og høre arbejdstagerne. Der er ligeledes indhøstet mange erfaringer med hensyn til
direktivets væsentligste indhold, det vil sige den måde, hvorpå arbejdstagernes ret til at blive
informeret og hørt kan føres ud i livet.

EØSU har afgjort i kraft af sin sammensætning formået at belyse den dynamiske proces i forbindelse
med den arbejdsmarkedsdialog, som finder sted i virksomheder og koncerner. Europæiske
samarbejdsudvalg er en ny instans, men en instans i stadig udvikling, hvilket antallet af aftaler, der
hvert år genforhandles, vidner om.

Det europæiske samarbejdsudvalgs information og høring og effektiviseringen af dets rolle og
fremgangsmåder er afgjort til gavn for alle berørte aktører, herunder den enkelte borger. De
løsninger, der tilvejebringes i forbindelse med globaliseringen af virksomhederne og deres
omstrukturering, har ikke blot betydning for leve- og arbejdsvilkårene, men også for det sociale
klima uden for virksomheden.

En række af de påpegede forhold i forbindelse med den konkrete anvendelse af direktivet og de
europæiske samarbejdsudvalgs funktionsmåde fortjener opbakning og har gjort det muligt for Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg at kortlægge det, som samarbejdsudvalgene tilfører
arbejdsmarkedsdialogen og udviklingen i EU. Dog henstår en række grundlæggende spørgsmål
fortsat uløste. De vedrører hovedsagelig følgende aspekter:
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begreberne "nytteværdi" og "rettidig" i forbindelse med information og høring af arbejdstagerne;

anvendelsesområdet for direktiv 94/45/EF, eksempelvis i forbindelse med joint ventures, eventuel
udelukkelse af handelsflåden og definitionen af begrebet virksomhed, hvilket skyldes de mange
forskellige virksomhedsformer, som vil blive endnu flere i EU ved medtagelsen af
ikke-kommercielle virksomheder, kooperative selskaber og gensidige selskaber, hvis økonomiske
aktiviteter får stadig større betydning og bliver stadig mere grænseoverskridende. Offentlige
virksomheder nævnes ikke desto mindre eksplicit i de nationale gennemførelsestekster i Sverige og
Spanien;

spørgsmålet om repræsentation og repræsentationens proportionalitet inden for de europæiske
samarbejdsudvalg; spørgsmålet dækkes ikke af tværnationale regler;

spørgsmålet om europæiske samarbejdsudvalgs indvirkning på den sociale dialog i virksomheden på
nationalt plan;

spørgsmålet hvorvidt repræsentanterne i europæiske samarbejdsudvalg har mulighed for at tage ud
til de virksomheder, hvis arbejdstagere de repræsenterer, og har lejlighed til at kommunikere med
repræsentanterne og arbejdstagerne i disse virksomheder;

problemstillingen vedrørende forholdet mellem europæiske samarbejdsudvalg og
konkurrencemyndighederne.

Der er ikke desto mindre, også inden for EØSU, forskellige holdninger til rækkevidden af de
konstaterede forhold og overvejelserne om direktivets anvendelse og de europæiske
samarbejdsudvalgs virkemåde. Nogle medlemmer mener, at denne sonderende udtalelse bør
begrænses til en indsamling af oplysninger, men ikke have til hensigt at øve indflydelse på
eventuelle fremtidige drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter om ændring af direktiv 94/45/EF,
idet Kommissionen ifølge sit arbejdsprogram er indstillet på at høre arbejdsmarkedsparterne i
efteråret 2003. Andre medlemmer er af den opfattelse, at de forhold, som er bragt frem i EØSU med
hensyn til anvendelsen af direktivet og samarbejdsudvalgenes funktionsmåde, bør danne grundlag
for en undersøgelse af de aspekter i direktiv 94/45/EF, som måtte trænge til revision.

– Kontaktperson:  Stefania Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

10. UNGDOM

•  Program til fremme af ungdoms-ngo'er

– Ordfører: Van Jillian  van Turnhout (Gruppen Andre Interesser – IE)
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– Medordførere: Mário Soares (Lønmodtagergruppen – PT)
   Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)

– Referencer: KOM(2003) 272 endelig – 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003

– Nøglepunkter:

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder dette initiativ, som sikrer kontinuiteten i de
uundværlige tilskud til organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.

EØSU stiller sig imidlertid kritisk til forslaget om at nedtrappe tilskuddet med 2,5% om året fra det
tredje år.

EØSU bifalder den stabilitet, som dette initiativ vil give Det Europæiske Ungdomsforums
finansiering og dermed sikre, at det fortsat kan vokse og blive stærkere.

EØSU konstaterer med bekymring, at der i de seneste år har været en tendens til gradvist at
nedskære tilskuddene til visse internationale ungdomsorganisationer. EØSU opfordrer Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at gøre en aktiv indsats for at øge denne budgetpost.
Internationale ungdomsorganisationers vækst og udvikling er af stor betydning for Europas
udvikling og fremtid; det er på tide at erkende dette.

EØSU noterer sig, at forslaget dækker tidsrummet 2004-2006. Vi opfordrer kraftigt Kommissionen
til at gå i gang med at rådføre sig så bredt som muligt om finansieringsmuligheder efter 2006.

EØSU opfordrer Kommissionen til umiddelbar gennemførelse af de urealiserede henstillinger i
Kommissionens evalueringsrapport om støtten til internationale, ikke-statslige
ungdomsorganisationer.

EØSU konstaterer, at dette forslag er et af flere fra Kommissionen om EF-handlingsprogrammer og
foranstaltninger på en lang række områder. EØSU går stærkt ind for, at Kommissionen benytter en
sammenhængende indfaldsvinkel til disse områder, især hvad angår kriterierne for
finansieringsstøtte.

– Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

11. EURO-MIDDELHAVSPOLITIKKEN

•  Inddragelse af civilsamfundet i Euro�Middelhavspartnerskabet

– Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen – EL)
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– Reference: Informationsrapport – CESE 217/2003 fin

– Nøglepunkter:

De årlige topmøder mellem økonomiske og sociale råd og lignende institutioner i
Euro-Middelhavsområdet, som har været afholdt siden 1995, har til formål at bidrage til en bedre
forståelse af hovedtemaerne omkring Euro-Middelhavspartnerskabet og til at forbedre det gensidige
kendskab til økonomiske og samfundsmæssige forhold.

På det sidste Euro-Middelhavstopmøde i Athen blev det besluttet, at det næste topmøde skal afholdes
på Malta i 2003.

Den forberedende topmødegruppe omfatter Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,
Grækenlands økonomiske og sociale råd (OKE) og Maltas råd for økonomisk og social udvikling
(MCESD). EØSU er fast medlem af Euro-Middelhavstopmødernes forberedende udvalg og bidrager
bl.a. hertil ved hvert år at stå i spidsen for udarbejdelsen af en monografi i form af en
informationsrapport.

I år er emnet for EØSU's informationsrapport: "For en øget inddragelse af det organiserede
civilsamfund i Euro-Middelhavspartnerskabet på nationalt og regionalt plan", hvis udarbejdelse Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg skal stå i spidsen for i samarbejde med Tunesiens og
Portugals økonomiske og sociale råd samt Marokkos nationale råd for ungdom og fremtid.

Frankrigs økonomiske og sociale råd har hovedansvaret for i samarbejde med Algeriets nationale
økonomiske og sociale råd, Italiens nationale råd for økonomi og beskæftigelse samt Spaniens,
Grækenlands og Tunesiens økonomiske og sociale råd at udarbejde en rapport med titlen "Ny viden,
nye arbejdspladser – konsekvenserne af de nye teknologier".

I den rapport, som EØSU har fået ansvaret for, analyseres, hvorledes det organiserede civilsamfund
inddrages i Euro-Middelhavspartnerskabet på nationalt og regionalt plan (information, samråd,
gennemførelse), ligesom der fremsættes henstillinger til udbygning af civilsamfundets inddragelse.

EØSU er overbevist om, at demokratibegrebet hverken kan eller skal vurderes ud fra rent
vesteuropæiske kriterier i Middelhavslandene. Dette betyder dog ikke, at det må fjerne sig fra de
grundlæggende demokratiske principper, der har vundet international gyldighed efter betydelige
sociale kampe og garanteres af internationale institutioner og traktater.

Der er i dag en udbredt mangel på deltagelse af Middelhavspartnerlandenes organiserede
civilsamfund og en ringe informationsformidling til disse om Middelhavspartnerskabet såvel fra
regeringerne i de pågældende lande som fra EU.
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EØSU mener, at:

•  det er absolut nødvendigt at forenkle de formaliteter, som grupperne fra civilsamfundet skal
overholde for at opnå støtte fra programmerne,

•  bedre informationsformidling er en afgørende faktor,

•  at der bør oprettes et Euromiddelhavsnet for økonomiske og sociale råd, hvori også de
nationale civilsamfundsorganisationer skal indgå,

•  fokus i bestræbelserne bør rettes mod at indføre en samarbejdsramme og få sat system i
dialogen mellem repræsentanter for civilsamfundet og regeringerne i
Middelhavspartnerlandene snarere end mod at oprette nye fora,

•  Kommissionens formand Romano Prodi havde ret i, at terrortruslen ikke må anvendes som
undskyldning for at begrænse politiske og sociale rettigheder,

•  behovet for samarbejde mellem civilsamfundsgrupper bør være et vigtigt parameter, når der
skabes netværk på tværs af de forskellige samfund,

•  det er nødvendigt at øge antallet af små projekter,

•  civilsamfundet kan blive den ledende faktor i skabelsen af en bedre dialog mellem
Middelhavspartnerlandene,

•  der må rettes særlig opmærksomhed mod indvandring,

•  Den Internationale Valutafond og Verdensbanken har en vigtig rolle at spille i regionens
sociale og økonomiske udvikling.

EØSU er enig i, at der er grund til at styrke samarbejdet på regionalt niveau og på subregionalt
niveau. EØSU mener, at Euro-Middelhavs-partnerskabet kan spille en vigtig rolle for den regionale
integration mellem Middelhavspartnerlandene, hvis EU er i stand til at nedbryde den mangel på tillid
og troværdighed, som karakteriserer de gensidige forbindelser mellem disse stater. Takket være
Barcelona-processen kan og skal Unionen påtage sig rollen som garant for de regionale parters
forpligtelser og beskytte deres integrationstiltag imod eventuelle svigt i overholdelsen af deres løfter.

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

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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12. INFORMATIONSTEKNOLOGI

•  Ændring/Media - Uddannelse 2001-2005

– Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT)

– Reference: KOM(2003) 188 endelig – 2003/0064 (COD) – CESE 1163/2003

– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tlf. 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Ændring/Media plus

– Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne – IT)

– Reference: KOM(2003) 191 endelig – 2003/0067 (COD) – CESE

– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tlf. 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

13. LANDBRUG

•  Fedtindhold/ mælk (Finland og Sverige)

– Hovedordfører: Staffan Nilsson (Gruppen Andre Interesser – SE)

– Reference: KOM(2003) 372 endelig – 2003/0144 CNS – CESE 1177/2003

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

14. MILJØ

•  Life (ændring)

– Hovedordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagergruppen – IT)

– Reference: KOM(2003) 402 endelig – CESE 1176/2003

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf. 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

15. KODIFICERING OG FORENKLING AF REGLERNE

•  Udvalget for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik

– Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT)

– Reference: KOM(2003) 298 endelig – 2003/0103 (CNS) – CESE 1167/2003

– Nøglepunkter:

EØSU støtter Kommissionens forslag.

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

•  Samhørighedsfonden (kodificering)

– Ordfører: Francisco João Silvia (Gruppen Andre Interesser – PT)

– Reference: KOM(2003) 352 endelig – 2003/0129 (AVC) – CESE 1168/2003

– Nøglepunkter:

EØSU støtter Kommissionens forslag.

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

•  Søgsmål med påstand om forbud/forbrugerbeskyttelse

– Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen– IT)

– Reference: KOM(2003) 241 endelig – 2003/0099 (COD) – CESE 1162/2003

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

•  Elektrisk materiel

– Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen– DK)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:joao.peroiradossantos@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 77

Bulletin 20.10.2003 - DA - PE 332.929

– Reference: KOM(2003) 252 endelig – 2003/0094 (COD) – CESE 1161/2003

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

* * *

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt her : http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm   (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm   (Internet)

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer
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EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

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: 58
Type: http:

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 70
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 76
Type: mailto

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

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 79
Type: http:

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