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FORKORTELSERNES BETYDNING

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

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

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

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

Dette dokument er tilgængeligt her :

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet)
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 42/03 Regulatiav om parlamentsmedlemmernes benyttelse af tjenestevogne -
Præsidiets afgørelse af 24. september 2003

Nr. 43/03 Anvendelse af bevillingerne til godtgørelse af sekretariatsudgifter (konto 3910)
i regnskabsåret 2003

Nr. 44/03 Evakueringsøvelser i Bruxelles

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

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

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

På mødet den 20. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

João GOUVEIA

var valgt i stedet for Arlindo CUNHA (PPE-DE/PT) med virkning fra den 15. oktober 2003.

* * *

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

På mødet den 20. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Raquel CARDOSO

var valgt i stedet for Jorge MOREIRA DA SILVA (PPE-DE/PT) med virkning fra den 16. oktober 2003.

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

På mødet den 23. oktober 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Ian David TWINN

var valgt i stedet for The Lord BETHELL (PPE-DE/GB) med virkning fra den 21. oktober 2003.

* * *

AFLØSNING AF EN OBSERVATØR FRA CYPERN
I EUROPA-PARLAMENTET

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

George VARNAVA

med virkning fra 17. november 2003.

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

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER                                       (Situationen den 07.11.2003)

Stiller      Emne            Nr

Catherine Stihler Udtræden af den fælles fiskeripolitik P-2970/03

Alexander de Roo Farlig skrotning af skibe P-2971/03

Bill Newton Dunn Anvendelse af EU-midler i Kenya P-2972/03

Jean-Louis Bernié De bretonske marskområder som lokalitet -
september 2003

P-2973/03

Helena Torres Marques Manglende interesse fra spansk side i et
motorvejsprojekt mellem Salamanca og Portugal

P-2974/03

Freddy Blak Kontrakter med CESD P-2975/03

Heinz Kindermann Eksportrestitutioner til ægalbumin - tidligere
forespørgsel P-2696/03

P-2976/03

Stavros Xarchakos Høje priser på markedet og manglende
veterinærkontrol i Grækenland

P-2977/03

Nelly Maes Strukturfondsmidler i Bretagne P-2978/03

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Posttjenester i EU E-2979/03

Konstantinos Hatzidakis Afbrydelse af finansiering fra fællesskabsbudgettet af
studier til udførelse af offentlige projekter i
Grækenland

E-2980/03

Mihail Papayannakis Overtrædelse af direktiv 89/48/EØF E-2981/03

Mihail Papayannakis Stabilitetspagten E-2982/03

Mihail Papayannakis Tilfælde af overtrædelse af fællesskabslovgivningen E-2983/03

Christopher Huhne Byggeri langs strandpromenader E-2984/03

Spørgsmål annulleret E-2985/03

Philip Claeys Meddelelse fra Kommissionen om indvandring,
integration og beskæftigelse - hjerneflugt

E-2986/03

Erik Meijer Mangelfuld kontrol med maksimalgrænseværdien for
restkoncentrationer (MRL) af giftige stoffer og
kombinationer af giftige stoffer i nektariner og druer
fra lande i EU

E-2987/03
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Bart Staes og Jan Dhaene Handlingsplan om retshåndhævelse, god
forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet

E-2988/03

Ioannis Marinos Kommissionens finansiering af "European Policy
Center"

P-2989/03

Neil MacCormick Benes-dekreterne (oktober 2002) P-2990/03

Alexander de Roo Forbud mod mekanisk muslingefiskeri i Vadehavet P-2991/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Produktion af narkotiske stoffer i Afghanistan P-2992/03

Spørgsmål annulleret P-2993/03

Bernhard Rapkay EU-støtte til Nordrhein-Westfalen i 2001 og 2002 E-2994/03

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ødelæggelse af kostbare klenodier i Ajia Sofia E-2995/03

Christopher Huhne Standardisering af computerdata E-2996/03

Bill Newton Dunn Dobbeltbeskatning i Finland og Det Forenede
Kongerige

E-2997/03

Bill Newton Dunn Inkonsekvente afgiftsfritagelser i Det Forenede
Kongerige

E-2998/03

Olivier Duhamel Informationsbrochure E-2999/03

Geneviève Fraisse Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning om
kvinder og sport, vedtaget den 5. juni 2003

E-3000/03

Marco Pannella og andre Stadig flere krænkelser af Montagnard-stammens
(vietnamesisk højslettebefolkning) grundlæggende
menneskerettigheder

E-3001/03

Marco Pannella og andre Stadig flere krænkelser af Montagnard-stammens
(vietnamesisk højslettebefolkning) grundlæggende
menneskerettigheder

E-3002/03

Marco Pannella og andre Stadig flere krænkelser af Montagnard-stammens
(vietnamesisk højslettebefolkning) grundlæggende
menneskerettigheder

E-3003/03

Philip Claeys Kommissionens meddelelse om indvandring,
integration og beskæftigelse - Stemmeret til
udlændinge

E-3004/03

Albert Maat Klassificering af æggehvide E-3005/03

Joachim Wuermeling Skattefritagelser i Den Tjekkiske Republik E-3006/03
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Giacomo Santini De europæiske landdistrikters Carrefour-netværks
rolle for så vidt angår informationsforanstaltninger
vedrørende den fælles landbrugspolitik

E-3007/03

Karin Riis-Jørgensen Ulige konkurrencevilkår for EU-landenes
fiskeforarbejdningsindustri

P-3008/03

Arlene McCarthy Fyrværkeri P-3009/03

Adriana Poli Bortone Strømafbrydelsen i Italien P-3010/03

Elspeth Attwooll Fiskeri: Nationale grænser inden for EU's eksklusive
økonomiske zone (EEZ)

P-3011/03

Jaime Valdivielso de Cué Vin E-3012/03

Marco Cappato Den tunesiske journalist, Néziha Rejiba E-3013/03

Armando Cossutta Det europæiske bilforsikringsmarked E-3014/03

Armando Cossutta Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og ny
færdselslov

E-3015/03

Ilda Figueiredo Det Europæiske Handicapår E-3016/03

Ilda Figueiredo Selskabet Grundig AG's konkurs og bevarelse af
portugisiske arbejdspladser

E-3017/03

Ilda Figueiredo Forfremmelser i Kommissionen E-3018/03

Ilda Figueiredo Fællesskabsfinansiering og opretholdelse af
beskæftigelsen

E-3019/03

Anna Karamanou Menneskerettigheder i Rumænien - ægteskab mellem
mindreårige sigøjnere

P-3020/03

Anna Karamanou Menneskehandel med mindreårige i Afghanistan E-3021/03

Anna Karamanou Finansiering af undersøgelser til forebyggelse af
ulykker

E-3022/03

Anders Wijkman Bekæmpelse af meningitis i Afrika P-3023/03

Ilda Figueiredo Påkrævet suspension og revision af stabilitetspagten P-3024/03

Konstantinos Hatzidakis Krænkelse af grækeres menneskerettigheder i
forbindelse med det tyrkiske nationale
ejendomsregister for Imvros

E-3025/03

Spørgsmål annulleret E-3026/03

Alexandros Alavanos Diskrimination imod beskæftigede i OTE E-3027/03
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Marianne Thyssen Godkendelse af støtte til den belgiske bilfabrik Ford
Genk og dens underleverandører

E-3028/03

Philip Claeys Meddelelse fra Kommissionen om indvandring,
integration og beskæftigelse

E-3029/03

Ilda Figueiredo Anvendelsen af hydrauliske skrabere i EU E-3030/03

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte på kulturområdet E-3031/03

Jonas Sjöstedt Tyrkiet og krænkelser af landets mindretal E-3032/03

Marianne Thyssen Strukturfondene - mål 2-område - provinsen Limburg
(Belgien)

P-3033/03

Marianne Thyssen Patentfristen for computer-implementerede
opfindelser

E-3034/03

Marit Paulsen Sporbarhedskravet i artikel 18, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 178/2002

E-3035/03

Niall Andrews Bekæmpelse af sulten i verden P-3036/03

Hiltrud Breyer Overtrædelse af EU's miljøbestemmelser i
forbindelse med udvidelsen af lufthavnen i Frankfurt

P-3037/03

Herbert Bösch Ophævelse af kontrakter i Eurostat P-3038/03

Herbert Bösch Bestikkelsesanklager mod journalister uden faktisk
grundlag

E-3039/03

Jo Leinen Anvendelse af direktiv 2000/35/EF (forsinket
betaling i handelstransaktioner) på betalinger inden
for rammerne af projekter under Den Europæiske
Udviklingsfond

E-3040/03

Stavros Xarchakos Alvorlige mangler i de græske ambulancer E-3041/03

Bill Miller Opstilling af telekommunikationsmaster E-3042/03

Proinsias De Rossa Vikarer E-3043/03

Graham Watson T-pods E-3044/03

Proinsias De Rossa Børnearbejde E-3045/03

Claude Moraes Menneskerettigheder i Bangladesh E-3046/03

Elspeth Attwooll og andre Fritidsfiskeri og turiststatistikker E-3047/03

Cristiana Muscardini Koordinering af kampen mod pædofili E-3048/03

Koenraad Dillen Elektronisk identificering af asylsansøgere E-3049/03
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Koenraad Dillen Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom
over Tyrkiet

E-3050/03

Dorette Corbey Ruslands ratifikation af Kyoto-protokollen P-3051/03

Alexandros Alavanos Afbrydelse af udbetalingen af fællesskabsbevillinger
til studier i forbindelse med offentlige arbejder i
Grækenland

P-3052/03

María Valenciano Martínez-
Orozco

Hiv/aids i Kina P-3053/03

Konstantinos Hatzidakis Genetablering af den ulovlige losseplads i
Kouroupitos

E-3054/03

Margrietus van den Berg Regnskabsskandaler og forbedret virksomhedsledelse E-3055/03

Dorette Corbey Foranstaltninger til sikring af naturgasleverancerne E-3056/03

Bartho Pronk Menneskerettighedssituationen in Guatemala og
Rogoberto Dueñas Morales' skæbne

P-3057/03

Gabriele Stauner Modsætninger og uoverensstemmelser i udtalelserne
fra OLAF og Kommissionen i sagen om Datashop

E-3058/03

Avril Doyle EU-støtte til bevarelse af havmiljøet E-3059/03

Philip Claeys Omkostningerne ved et eventuelt tyrkisk EU-
medlemskab

E-3060/03

Elisabeth Schroedter Trussel mod habitatområdet "Falkenseer Kuhlaake"
(nr. 537) som følge af et vejbyggeri støttet med
midler fra Den Europæiske Strukturfond

E-3061/03

Cristiana Muscardini Modernisering af vandledningsnettene E-3062/03

Hiltrud Breyer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF
af 6. november 2001 om oprettelse af en
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler

E-3063/03

Bernd Lange og Wilhelm
Piecyk

Emissioner fra motorkøretøjer uden for testcyklussen E-3064/03

Alexandros Alavanos Forskelsbehandling af kvinder E-3065/03

Alain Esclopé Ophugning af udrangerede amerikanske flådefartøjer P-3066/03

Kathalijne Buitenweg Biometriske data i visa og pas P-3067/03

Hugues Martin Finansiering af værtsstrukturer for EU-Info Points P-3068/03

Luciana Sbarbati Adriaterhavskorridoren P-3069/03
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Christoph Konrad Konkurrenceforvridninger som følge af tysk lov om
udenrigshandel

E-3070/03

Lissy Gröner "Kønsrelateret budgettering" E-3071/03

Konstantinos Hatzidakis Tilrådighedsstillelse af ADSL-tjenesten i
Grækenland

E-3072/03

Ioannis Marinos Udgifter til banktransaktioner i Grækenland E-3073/03

Proinsias De Rossa Avermectin E-3074/03

Maurizio Turco Ytringsfrihed og pluralisme i nyhedsformidlingen E-3075/03

Erik Meijer Undersøgelsen af sundhedsrisici for personer, der bor
eller arbejder i nærheden af de nye UMTS-
sendemaster

E-3076/03

Torben Lund Manglende implementering af direktiv 2000/53/EF
om udrangerede køretøjer

P-3077/03

Bart Staes Europæisk standard EN-1078 P-3078/03

Torben Lund Forordning (EF) nr. 1221/97 og støtte af biavl E-3079/03

David Bowe Vandforsyning i Palæstina E-3080/03

David Bowe Kloaksystemer i Palæstina E-3081/03

David Bowe Påstået israelsk dumping af giftigt affald i Palæstina E-3082/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Baskiske politiske fangers sit-in E-3083/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Basiske politiske fangers sit-in E-3084/03

Bruno Gollnisch Crédit Lyonnais/Executive Life E-3085/03

Bruno Gollnisch Tobakshandlen i Frankrig E-3086/03

Bruno Gollnisch Virksomhedssammenlægninger: Kommissionens
kriterier

E-3087/03

Bruno Gollnisch Fusion mellem Péchiney og Alcan E-3088/03

Bruno Gollnisch Alstom E-3089/03

Antonios Trakatellis Ophævelse af fredskovpligten og ændring af begrebet
skov i henhold til et nyt lovforslag fra den græske
regering

P-3090/03

Glenys Kinnock Peter Shaw og Georgien P-3091/03
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Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Anerkendelse af Baskerlandet gennem
undertrykkelse

P-3092/03

Harald Ettl Opførelse af det aktive stof paraquat på positivlisten i
henhold til direktiv 91/414/EF

P-3093/03

Harald Ettl Mobning på arbejdspladsen E-3094/03

Koldo Gorostiaga
Atxalandabaso

Anerkendelse af Baskerlandet gennem
undertrykkelse

E-3095/03

Erik Meijer Beskyttelse af monopoler og høje priser ved
luftfartsoverenskomster med tredjelande og
potentielle konkurrenters forsøg på at omgå sådanne
monopoler

E-3096/03

Jonas Sjöstedt Offentliggørelse af midler til ØMU-kampagnen E-3097/03

Jonas Sjöstedt Margot Wallström og ØMU-kampagnen E-3098/03

Jonas Sjöstedt Støtte til muslingedyrkning E-3099/03

Jonas Sjöstedt Kommissionens engagement i nationale kampagner E-3100/03

Jonas Sjöstedt ØMU-valget og placering af EU-organer E-3101/03

Lissy Gröner Diskriminering af kvinder i Kommissionens nye
bedømmelsessystem

P-3102/03

Anna Karamanou Børnesoldater i Den Demokratiske Republik Congo E-3103/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi og Joke Swiebel

Finansiering af Equal-projekter og diskriminering på
grund af seksuel orientering

E-3104/03

Marianne Eriksson, Piia-Noora
Kauppi og Joke Swiebel

Finansiering af Equal-projekter og diskriminering på
grund af seksuel orientering

E-3105/03

María Bergaz Conesa Vandomledningsprojektet Júcar-Vinalopó E-3106/03

Adriana Poli Bortone Transeuropæiske transportnet E-3107/03

Philip Claeys Støtte E-3108/03

Phillip Whitehead Hærdede fedtstoffer P-3109/03

María Sornosa Martínez Ophør af EU-støtten til  Juan XXIII-projektet i
Alicante (Spanien)

P-3110/03

Regina Bastos Stats- eller EF-støtte til det tyske holdingselskab
RIEKER

P-3111/03
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Giacomo Santini og andre EU's informationspolitik - retsgrundlag for
Carrefour-netværket for de europæiske landdistrikter
og EU-Info Points - behov for hurtig udbetaling af
driftsstøtte for 2004

E-3112/03

Maurizio Turco Klassifikation af koder i Europa-Kommissionens
database CATS (Clearance Audit Trail System)
vedrørende måleenheden for eksportmængder

E-3113/03

Maurizio Turco De øverst ansvarlige for Den Katolske Kirke/
Pavestolen/ Vatikanstaten udbreder falske
videnskabelige oplysninger i kampen mod aids
angående præservativers beskyttende virkning

E-3114/03

Maurizio Turco De øverst ansvarlige for Den Katolske Kirke/
Pavestolen/ Vatikanstaten udbreder falske
videnskabelige oplysninger i kampen mod aids
angående præservativers beskyttende virkning

E-3115/03

Maurizio Turco Illegal import af tekstilprodukter fra Kina E-3116/03

Maurizio Turco Illegal import af tekstilprodukter fra Kina E-3117/03

Nicholas Clegg Ophævelse af restriktionerne vedrørende paraquat P-3118/03

Konstantinos Hatzidakis Overtrædelse af direktiv 1999/70/EF E-3119/03

Christopher Huhne Støjforurening E-3120/03

Nelly Maes Moms-nedsættelse for fonogrammer E-3121/03

Nelly Maes Moms-nedsættelse for fonogrammer E-3122/03

Olivier Dupuis Udvisning af tjetjenere E-3123/03

Cristiana Muscardini Arbejdssprog E-3124/03

Monica Frassoni Strukturstøtte til Valencia P-3125/03

Astrid Thors Grænseoverskridende tjenesteydelser i form af spil til
humanitære formål

E-3126/03

Jean Lambert Bankkonti og fri bevægelighed E-3127/03

Jaime Valdivielso de Cué Handel E-3128/03

José Ribeiro e Castro Guinea-Bissau - bistand fra Kommissionen E-3129/03

José Ribeiro e Castro Fiskeri - OASIS Oceanic Seamounts E-3130/03

José Ribeiro e Castro Sorraia-hesten E-3131/03

José Ribeiro e Castro Cuba - Sakharov-initiativet P-3132/03
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José Ribeiro e Castro Angola - Falcone E-3133/03

José Ribeiro e Castro Ecstasy - Nederlandene E-3134/03

Patricia McKenna Bortskaffelse af giftige skibe P-3135/03

Lissy Gröner Ikke anvendte EU-bevillinger i Bayern til et beløb på
17 mio. € for 2002

E-3136/03

Mihail Papayannakis Ret til at søge asyl E-3137/03

Mihail Papayannakis Luftforurening i Thessaloniki E-3138/03

Peter Liese EU's beredskab i tilfælde af biologisk angreb E-3139/03

Koenraad Dillen Projekter i forbindelse med dødsstraf E-3140/03

Koenraad Dillen Den europæiske uge mod kræft - videnskabelig
forskning

E-3141/03

Christopher Heaton-Harris Karrieremobilitet for generaldirektører P-3142/03

Stavros Xarchakos Priser på personbiler i Grækenland og forbud mod
dieselmotorer i Athen og Thessaloniki

E-3143/03

Christopher Heaton-Harris EU-finansiering af den spanske nationale vandplan E-3144/03

W.G. van Velzen Batterier til mobiltelefoner, som eksploderer P-3145/03

Cristiana Muscardini Kulturel turistsejlads imellem Schweiz og
Adriaterhavet

E-3146/03

Ilda Figueiredo Israels seneste optrapning af volden i Mellemøsten E-3147/03

Ilda Figueiredo Støtte til institutioner, der arbejder med kvinder og
unge piger, som er ofre for prostitution

E-3148/03

Ilda Figueiredo Tekstilvirksomheden Melkas udflytning E-3149/03

Herman Schmid Måling af velfærd i EU E-3150/03

Herman Schmid Måling af velfærd i EU E-3151/03

Elly Plooij-van Gorsel Nokia-telefoner, der eksploderer P-3152/03

Evelyne Gebhardt EU Info Points P-3153/03

Michael Cashman Sikkerhed omkring mobiltelefoner P-3154/03

Mogens Camre Konkurrenceforvridende told på fisk, der importeres
fra Norge til Danmark

E-3155/03
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María Sornosa Martínez Bebyggelse i Serra de la Renegà og i Oropesa-
Benicàssim i Castellón, Spanien, som er udlagt som
lokalitet af fællesskabsbetydning

E-3156/03

Monica Frassoni Udvidelse af militærbase i Natura 2000-området La
Maddalena på Sardinien

E-3157/03

Antonio Mussa Anerkendelse af kvalifikationsbeviser E-3158/03

Dirk Sterckx Uens behandling af professionelle flyttevirksomheder
ved import til EU af flyttegods fra ikke-
medlemsstater på grund af forskellig fortolkning af
forordning (EØF) nr. 918/83

E-3159/03

Ioannis Averoff Godkendelse af et anlæg til kontrolleret anbringelse
af affald Ioannina amt

P-3160/03

Raffaele Costa Italiensk forslag om tilpasning af direktiv 97/24/EF
til den tekniske udvikling

P-3161/03

Mogens Camre Svindel med Den Europæiske Socialfonds midler E-3162/03

Bill Miller Regionalpolitik i Ungarn E-3163/03

Säid El Khadraoui Advarselsmærkater på alkoholholdige drikkevarer E-3164/03

Chris Davies Den spanske vandforvaltningsplan (Pyrenæerne) P-3165/03

Paulo Casaca Kommissionens efterkommelse af Domstolens
afgørelser

P-3166/03

Roger Helmer Arbejde og sundhedsydelser i tiltrædelseslandene P-3167/03

Michl Ebner Forbud mod kamphunde E-3168/03

Michl Ebner Forbud mod kamphunde E-3169/03

Konstantinos Hatzidakis Problemer med byggeriet af forstadsjernbanen i
Attika

E-3170/03

Konstantinos Hatzidakis Fremskridt med byggeriet af Athens sporvej E-3171/03

Caroline Jackson Brandsikkerheden på hoteller E-3172/03

Koenraad Dillen Stemmeret til indvandrere E-3173/03

Charles Tannock Europæisk filmproduktion E-3174/03

Torben Lund Finansiering af forebyggelsesprogram og
sygdomsovervågning

E-3175/03

Dorette Corbey Fødevaresikkerhed og udviklingslande E-3176/03
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Dorette Corbey Genbrug af medicinske instrumenter og hjælpemidler E-3177/03

Rosa Miguélez Ramos Ny evaluering af skaderne efter Prestiges forlis og
Solidaritetsfonden

P-3178/03

Glyn Ford Den fastlåste situation i Cambodja P-3179/03

Mario Borghezio EU-beskyttelse af blomsterproduktion P-3180/03

Antonio Tajani Udsending af EU-observatører til folkeafstemning
om Chávez-regeringen

E-3181/03

Paulo Casaca Luftfartsselskabet SATA's manglende overholdelse
af fællesskabsbestemmelserne

E-3182/03

Paulo Casaca Beregning af tillægsafgiften på mælk og
mælkeprodukter i den selvstyrende region Azorerne

E-3183/03

Olivier Dupuis De laotiske myndigheders arrogante holdning P-3184/03

Geoffrey Van Orden Afgiftsfritagelse på De Kanariske Øer E-3185/03

Geoffrey Van Orden Grænseoverskridende handel med forbrugsgoder E-3186/03

Geoffrey Van Orden Fri bevægelighed for konkursramte personer i EU E-3187/03

Adeline Hazan Harmonisering af civilstandsattester i Europa E-3188/03

Mario Borghezio Eksplosion i batterier til mobiltelefoner fra Nokia E-3189/03

Roberta Angelilli Forfremmelse af piloten, der forårsagede ulykken i
Cermis

E-3190/03

Roberta Angelilli Mistanke om overtrædelse af EU's
selskabsbestemmelser begået af Telecom Italia i
Telekom Serbia-affæren

E-3191/03

Roberta Angelilli Eurostat-affæren og afklaring af
kommissionsformand Romano Prodis mulighed for
indgriben

E-3192/03

Roberta Angelilli Oplysninger om Eurostats afgåede generaldirektør E-3193/03

Säid El Khadraoui Kræftfremkaldende stof i babymad P-3194/03

Ursula Stenzel Anerkendelse af erhvervet (klinisk) optometrist E-3195/03

Stavros Xarchakos Problemer med byggeri, beskyttelse af skove og
boligkooperativer i Grækenland

E-3196/03

Theresa Villiers Svensk folkeafstemning om euro'en E-3197/03
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Olivier Dupuis Atter lukning af lejre og udvisning af flygtninge i
Ingusjetien

E-3198/03

Marianne Thyssen Den belgiske regerings overtagelse af
telekommunikationsvirksomheden Belgacoms
pensionsfond

E-3199/03

Erik Meijer Ydre racebetingede kendetegn som kriterium for
politiets eller toldvæsenets kontrol af personer, som
passerer en af EU's indre grænser

E-3200/03

Antonio Tajani Ransagning hos Il Giornale i Rom og krænkelse af
pressefriheden i Italien

P-3201/03

Alexandros Alavanos Forbud mod brugen af stoffet paraquat E-3202/03

Alexandros Alavanos Hospitalsaffald i Attika E-3203/03

Alexandros Alavanos Kommerciel udnyttelse af beskyttede arter i den
græske natur

E-3204/03

Giles Chichester Formel klage over finansiering af Broadband4Devon-
projektet med mål 2-midler

E-3205/03

Antonio Tajani Ransagning hos Il Giornale i Rom og krænkelse af
pressefriheden i Italien

E-3206/03

Alexander de Roo Peroxid i tandpasta E-3207/03

Theresa Villiers Finansieringskrise for skoler i Hillingdon og Barnet P-3208/03

Christopher Huhne Direktivet om kliniske forsøg P-3209/03

Pietro-Paolo Mennea Unfair konkurrence i tekstilsektoren P-3210/03

Mogens Camre EU-støtte til Det Europæiske Netværk mod Racisme
(ENAR)

E-3211/03

Stavros Xarchakos Beskyldninger i britisk avis om uregelmæssigheder i
Kommissionen

E-3212/03

Stavros Xarchakos Anvendelse af fællesskabsmidler til kulturområdet i
Grækenland

E-3213/03

Jillian Evans Nordkoreanske flygtninge E-3214/03

Christopher Huhne Direktivet om kliniske forsøg E-3215/03

Antonios Trakatellis Bortskaffelse af farligt affald i Grækenland og
overtrædelse af miljølovgivningen

E-3216/03

Antonios Trakatellis Overvågning af luftforureningen i Grækenland E-3217/03
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John Bowis Sjældne sygdomme: Evans syndrom E-3218/03

Christopher Heaton-Harris Anerkendelse af brandregulativer i EU E-3219/03

Christopher Heaton-Harris Finansforordninger og Generaldirektoratet for
Udvidelse

E-3220/03

Christopher Heaton-Harris Finansforordninger og Generaldirektoratet for
Udvikling og Humanitær Hjælp

E-3221/03

Proinsias De Rossa Savnede personer E-3222/03

Anna Karamanou Børn dømt til døden i Filippinerne E-3223/03

Glyn Ford Kommissionens forslag om at erstatte Rådets
forordning (EØF) om køretid

E-3224/03

Richard Corbett Direkte transmission fra tyrefægtning E-3225/03

Felipe Camisón Asensio Reform af tobakssektoren E-3226/03

John Bowis Indonesien E-3227/03

Raffaele Costa og Jas
Gawronski

Støtte til anlæggelse af jernbaneforbindelsen Torino-
Lyon

E-3228/03

Raffaele Costa og Jas
Gawronski

Støtte til anlæggelse af jernbaneforbindelsen Torino-
Lyon

E-3229/03

Dorette Corbey Støtteprogrammerne Interreg og Urban E-3230/03

Dorette Corbey Støtte under det 5. og 6. rammeprogram E-3231/03

Joan Colom i Naval Ajourføring af oplysninger i budgettet P-3232/03

Salvador Garriga Polledo Ensartet undervisning om EU i
uddannelsessystemerne

E-3233/03

Salvador Garriga Polledo Eksport af lotterisedler fra et land til et andet E-3234/03

Salvador Garriga Polledo Ansporing til investering i EU-obligationer E-3235/03

Konstantinos Hatzidakis Uddannelse af offentligt ansatte i de nye teknologier E-3236/03

Konstantinos Hatzidakis Græske husstandes internetadgang E-3237/03

Konstantinos Hatzidakis Ny ordning for cabotagesejlads i Grækenland E-3238/03

Martin Callanan Fugledrab på Malta E-3239/03

Thierry Cornillet Afskaffelse af tilskud til driften af Info Point Europe E-3240/03

Cristiana Muscardini Nedbrydelse af bureaukratiske barrierer E-3241/03
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Jan Wiersma "Buy American Act" i det amerikanske
forsvarsbudget

E-3242/03

Jan Wiersma "Buy American Act" i det amerikanske
forsvarsbudget

E-3243/03

Margrietus van den Berg Policy Coherence for Development-netværk E-3244/03

Erik Meijer Øgede omkostninger til hospitalsbehandling og
bortskaffelse af affald forårsaget af hindringer for
besparelser ved genbrug af medicinsk udstyr

E-3245/03

Cristiana Muscardini Den interne situation i Somalia, flygtninge og
terrorisme

P-3246/03

Baroness Sarah Ludford Årlig beretning om Tyrkiet P-3247/03

Anna Karamanou Mulighed for at følge brugere af mobiltelefoner E-3248/03

Richard Howitt, Jean Lambert
og Renate Sommer

Årlig beretning om Tyrkiet E-3249/03

Ruth Hieronymi og andre Hjælp fra Kommissionen til medlemsstaterne som
tilskyndelse til at gå over til til en åben, interoperabel
standard i digitalt fjernsyn

E-3250/03

Baroness Sarah Ludford Den Internationale Krigsforbryderdomstol
vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

E-3251/03

Baroness Sarah Ludford Den Internationale Krigsforbryderdomstol
vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

E-3252/03

Cristiana Muscardini Den interne situation i Somalia, flygtninge og
terrorisme

E-3253/03

José Ribeiro e Castro Liste over prioriterede projekter - Kommissionen E-3254/03

Marie Isler Béguin og Yves
Piétrasanta

Sikring af ret og retfærdighed efter katastrofen i
Bhopal i Indien

E-3255/03

Olivier Dupuis Nyt angreb på religionsfriheden i Hanoi E-3256/03

Margrietus van den Berg Genbrugsvirksomheder og moms E-3257/03

María Ayuso González Importordning for hvidløg P-3258/03

Mihail Papayannakis Stank fra lossepladsen i Ano Liosia E-3259/03

Michel Hansenne Tilladelse til at oprette en køreskole E-3260/03

Bart Staes Allergiske reaktioner efter indtagelse af Quorn E-3261/03
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Erik Meijer Udelukkelse af personer med en anden
medlemsskabs nationalitet fra retten til at købe bløde
stoffer eller fra medlemsskab af en
forbrugersammenslutning

E-3262/03

Erik Meijer Regionen Walloniets beføjelser til at give tilladelse
til våbeneksport og anvendelse af disse våben til
undertrykkelse af befolkningen i Nepal

E-3263/03

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Genopretningsplan for hellefisk: ekstraordinære
socioøkomiske foranstaltninger for fællesskabsflåden
under NAFO

P-3264/03

Maria Sanders-ten Holte Infopoints og andre informationskontorer P-3265/03

Torben Lund Genetisk modificerede afgrøder påvirker naturen E-3266/03

Christopher Huhne Anvendelse af kvalificeret flertal E-3267/03

Christopher Huhne Kommissionens ansatte E-3268/03

Christopher Huhne Ophævelse af lovgivning E-3269/03

Baroness Sarah Ludford Fremskridt i Cameroun E-3270/03

Marianne Thyssen Det kræftfremkaldende stof Bisfenol A i
plasticsutteflasker

E-3271/03

Marianne Thyssen Overgangsperiode for salg af cigaretter E-3272/03

Bart Staes Udledning af kølemidler fra (nederlandske) søgående
skibe

E-3273/03

Inger Schörling Miljøvirkningerne af anlægget af kunstige strande i
"La Guirra"-bugten i Antigua kommune
(Fuerteventura, Spanien)

E-3274/03

Caroline Jackson Ødelæggelse af russiske skove E-3275/03

Brian Simpson Begrænsninger for flyvninger til Zürichs lufthavn E-3276/03

Cristiana Muscardini Nye relationer med Libyen E-3277/03

José Ribeiro e Castro Macau - Forum for Økonomisk og Handelsmæssigt
Samarbejde

E-3278/03

Maurizio Turco Kommissionens kvalitetskontrol på grundlag af
Kommissionens database CATS (Clearance Audit
Trail System)

P-3279/03
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Maurizio Turco Manglende kontrol af produktmængder, der
eksporteres med støtte fra medlemsstaterne til
Vatikanstaten

E-3280/03

Bartho Pronk, Maria Martens og
Albert Maat

Tillægsspørgsmål til E-1740/02 om fri bevægelighed
for skibskaptajner

E-3281/03

Anne André-Léonard Harmonisering af den europæiske lovgivning
vedrørende førerbevis til fritidsfartøjer

P-3282/03

Francesco Speroni Bananer P-3283/03

Lord Inglewood Overbookning af Air France-fly E-3284/03

Pierre Jonckheer Udvinding af kul i åben mine i Feixolín (Valle de
Laciana-distriktet, Spanien)

E-3285/03

Anne André-Léonard Harmonisering af den europæiske lovgivning om
bådførercertifikater til fritidsfartøjer

E-3286/03

Brice Hortefeux Europahuse E-3287/03

Margrietus van den Berg Etablering af virksomheder i Losser kommune E-3288/03

Ilda Figueiredo Portugisiske arbejdere uden rettigheder på Nordsøen E-3289/03

* * *
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SPØRGETID
(B5-0279/03) den 21. og 22. oktober 2003

28 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bernd POSSELT Europæisk politiakademi og beskyttelse af de ydre grænser H-0518/03

Maurizio TURCO Minimumstandarder vedrørende menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder for indsatte i fængslerne i
EU

H-0522/03

Alexandros ALAVANOS Toldunion mellem Tyrkiet og besættelsesstyret på
Nordcypern

H-0524/03

Philip CLAEYS Fødevarehjælp til Zimbabwe H-0527/03

John CUSHNAHAN Forslag om en EU-kystvagt H-0529/03

María VALENCIANO
MARTÍNEZ-OROZCO

Forsvundne kvinder og piger i Mexico H-0533/03

María IZQUIERDO ROJO Den øgede illegale indvandring i Øst- og Vestandalusien ved
EU's grænse mod syd

H-0537/03

Lennart SACRÉDEUS Folkeafstemning i hver enkelt medlemsstat om traktaten om
indførelse af en forfatning for Europa

H-0540/03

Manuel MEDINA ORTEGA De transeuropæiske transportnet og regionerne i EU's yderste
periferi

H-0542/03

Seán Ó NEACHTAIN TEN-T (det transeuropæiske transportnetværk) og det
vestlige Irland

H-0616/03

Pedro MARSET CAMPOS USA's krænkelse af fem cubanske statsborgeres
menneskerettigheder

H-0544/03

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

USA's krænkelse af fem cubanske statsborgeres
menneskerettigheder

H-0545/03

Ioannis PATAKIS USA's krænkelse af fem cubanske statsborgeres
menneskerettigheder

H-0546/03

Ilda FIGUEIREDO USA's krænkelse af fem cubanske statsborgeres
menneskerettigheder

H-0548/03
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María BERGAZ CONESA Krænkelse af menneskerettighederne begået af
myndighederne i USA mod fem cubanske borgere
bosiddende i Florida

H-0549/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Mathieu GROSCH Indførelse af motorvejsafgift i Tyskland H-0528/03
/ændr.1

Ozan CEYHUN Transit for EU-borgere gennem Republikken Bulgarien H-0573/03

Minerva MALLIORI Ulovligt salg af medicin uden recept over internettet H-0619/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. BYRNE

Bart STAES Tilsættelse af vand (og proteiner) til (kyllinge)kød H-0560/03

Frédérique RIES Paphylster til dækning af advarsel om sundhedsfare på
cigaretpakker

H-0568/03

Patricia McKENNA Beskyttelse af dyr under transport H-0569/03

Yvonne SANDBERG-
FRIES

Udformning af en fælles alkoholpolitik H-0574/03

Caroline LUCAS Gåseleverpostej - gradvis afskaffelse af tvangsfodring H-0595/03

Hr. BOLKESTEIN

Alexandros ALAVANOS Ophævelse af den midlertidige beslutning om overførsel af
personoplysninger til USA

H-0559/03

Karin RIIS-JØRGENSEN Ommærkning af parallelimporterede lægemidler H-0561/03

Alexander de ROO Offentlige kontrakter om miljøundersøgelser af omledningen
af Ebro

H-0563/03

Othmar KARAS Parlamentets krav til Kommissionens kommende
direktivforslag om krav til bankers kapitalgrundlag

H-0577/03
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Antonios TRAKATELLIS Anvendelse af fællesskabsretten: Ordningen for offentlige
kontrakter og tildeling af projekter for offentlige arbejder i
Grækenland

H-0579/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
OKTOBER 2003

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 33 15 17 6 0 0 1 FRATTINI

Kommissionen 70 13 57 6 0 0 0 de PALACIO
VERHEUGEN
LIIKANEN
BYRNE
BOLKESTEIN

I alt 103 28 74 12 0 0 1
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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

01.09.2003 01.12.2003 36

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 127

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 28

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 25

                                                     
1 Situationen pr. 23.10.2003
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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 11

21/2003 337.298 María Sornosa Martínez Elektormagnetiske felter 20.10.2003 20.01.2004 13

22/2003 337.449 Jean-Claude Martinez, Carl Lang,
Bruno Gollnisch og Marie-France
Stirbois

Reformen af den fælles landbrugspolitik 20.10.2003 20.01.2004 5

23/2003 337.801 Mark Watts, Catherine Stihler og
Philip Whitehead

Regulering af sælbestanden 20.10.2003 20.01.2004 30

24/2003 337.852 Cristiana Muscardini Ophævelse af dødsdommen over en ung iransk
kvinde, som er kendt skyldig i at have dræbt en
politimand, der ville voldtage hende

20.10.2003 20.01.2004 25
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
VERTS/ALE

Oprettelse af en garantifond for aktioner i
forhold til tredjeland

AFET (M) 04.11.03 C5-0502/03

GRUPPE
PSE

Afgørelse om ændring af afgørelse
2000/24/CE for at tage højde for
udvidelsen og EU's nye naboskabspolitik

AFET (M) 04.11.03 C5-0501/03

QUEIRÓ
(UEN)

Forsvarsmateriel: EU-politik, industri- og
markedsspørgsmål (Meddelelse)

AFET (K) 04.11.03 C5-0212/03

DAUL
(PPE-DE)

Mælk og mejeriprodukter:
Foranstaltninger til fordel for Azorerne
og Madeira (Ændr. forord. 1453/2001,
oph. 1600/92)

AGRI (K) 04.11.03 C5-0500/03

GOEPEL
(PPE-DE)

Den fælles landbrugspoltik: Tilpasning af
tiltrædelsesakten og EU-traktaterne som
følge af reformen

AGRI (K) 04.11.03

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF og Guinea
Bissau: Protokol for perioden 16. juni
2001-15. juni 2006

BUDG (M) 04.11.03 C5-0498/03

GUY-QUINT
(PSE)

Reformen af vedtægten - vederlag og
pensioner

BUDG (M) 04.11.03 C5-0492/03

BÖGE
(PPE-DE)

Fællesskabsundersøgelser af
landbrugsbedrifterne efter udvidelsen

BUDG (K) 04.11.03 C5-0477/03

BÖGE
(PPE-DE)

Afgørelse om ændring af afgørelse
2000/24/CE for at tage højde for
udvidelsen og EU's nye naboskabspolitik

BUDG (K) 04.11.03 C5-0501/03

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Rehabilitering og genopbygning af Irak BUDG (K) 04.11.03 C5-0455/03

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Oprettelse af en garantifond for aktioner i
forhold til tredjeland

BUDG (K) 04.11.03 C5-0502/03

SCHMID
(GUE/NGL)

Forening af arbejds-, familie- og
privatlivet+

EMPL (M) 22.10.03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KARAMANOU
(PSE)

Kvinderne i Sydøsteuropa+ FEMM (K) 22.10.03

Co-rapporteurs Reformen af vedtægten - vederlag og
pensioner

JURI (K) 06.11.03 C5-0492/03

LEHNE
(PPE-DE)

Anmodning om beskyttelse af Bossis
parlamentariske immunitet

JURI (K) 06.11.03 IMM032171

ROTHLEY
(PSE)

Protokol vedrørende statutten for De
Europæiske Fællesskabers Domstol

JURI (K) 06.11.03 C5-0450/03

ZIMERAY
(PSE)

Anmodning om ophævelse af Pannellas
parlamentariske immunitet

JURI (K) 06.11.03 IMM032183

SØRENSEN
(ELDR)

Visum, opholdstilladelse: Eensartet
udformning,biometriske identifikatorer,
foto (Ændr. forord.
(EF)1030/2002+1683/95)

LIBE (K) 03.11.03 C5-0466/03

SØRENSEN
(ELDR)

Visum, opholdstilladelse: Eensartet
udformning,biometriske identifikatorer,
foto (Ændr. forord.
(EF)1030/2002+1683/95)

LIBE (K) 03.11.03 C5-0467/03

GRUPPE
UEN

Barcelona-konventionen: indgåelse af
protokol om beskyttelse af Middelhavet
mod forurening

RETT (M) 04.11.03 C5-0497/03

DHAENE
(VERTS/ALE)

Luftfart: Fælles bestemmelser om
sikkerhed inden for civil luftfart

RETT (K) 04.11.03 C5-0424/03

de VEYRAC
(PPE-DE)

Protokol om EF's tiltrædelse af
Eurocontrol

RETT (K) 04.11.03

GRUPPE
PSE

Systemer til frontal beskyttelse af
motorkøretøjer (ændr. direktiv
70/156/EØF)

RETT (K) 04.11.03 C5-0473/03

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  og Regionsudvalget:
Transeuropæiske net - årsberetning 2001

BUDG
RETT
ITRE

COM (03) 442
endel.

Kommissionens beretning: Beskyttelse af fællesskabernes finansielle
interesser og bekæmpelse af svig - årsberetning 2002

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (03) 445
endel.

Kommissionens enogtyvende årsberetning til Europa-Parlamentet om
fællesskabets antidumping-, antisubsidie- og
beskyttelsesforanstaltninger - oversigt over overvågningen af
tredjelandes antidumping-,antisubsidie- og beskyttelsesundersøgelser
(2002)

ITRE COM (03) 481
endel.

Årsberetning 2003 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om Det Europæiske Fællesskabs Udviklingspolitik og Kommissionens
beretning om gennemførelsen af bistanden til tredjelande 2002

BUDG
DEVE
ITRE
AFET

COM (03) 527
endel.

Beretning fra Kommissionen om udvalgenes arbejde i 2002 AFCO COM (03) 530
endel.

Kommissionens politiske oplæg til fremsendelse til Rådet og Europa-
Parlamentet: På vej mod et fuldmodent partnerskab: Fælles interesser
og udfordringer i forholdet mellem EU og Kina

ITRE
AFET

COM (03) 533
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning (fra digital
"overgang" til analog "afvikling")

ENVI
ITRE

COM (03) 541
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente
køretøjer

ENVI
ITRE
RETT

COM (03) 542
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Kommissionens årsrapport om det særlige administrative område
Hongkong

ITRE
AFET

COM (03) 544
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)
Ændret forslag til Rådets forordning  om ændring af forordning (EF)
nr. 1936/2001 af 27. september 2001 om visse kontrolforanstaltninger
for fiskeri efter visse bestande af stærkt vandrende fiskearter

PECH COM (03) 417
endel.
CNS020986

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 122/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af første verdensdag mod dødsstraf den 10. oktober 2003

Bruxelles, den 10. oktober 2003

Den Europæiske Union glæder sig over civilsamfundets initiativ til at afholde en verdensdag mod dødsstraf
hvert år den 10. oktober fra og med 2003.

Den Europæiske Union vil gerne benytte denne lejlighed til at gentage, at den længe har været imod og
fortsat tager kraftig afstand fra anvendelse af dødsstraf under alle omstændigheder. Den Europæiske Union
mener som led i sin faste politik, at dødsstraf strider mod retten til livet, og kræver, at den afskaffes.

Det er Den Europæiske Unions håb, at alle lande i verden afskaffer dødsstraf såvel i lovgivning som i praksis
både i fredstid og i krigstid. EU opfordrer de lande, der endnu ikke har afskaffet dødsstraffen, til som et
første skridt hen imod fuldstændig afskaffelse at indføre i det mindste et moratorium. EU ser med tilfredshed
på den globale tendens hen imod afskaffelse af dødsstraf. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at det
internationale samfund har udelukket anvendelsen af dødsstraf ved oprettelsen af internationale
straffedomstole med kompetence til at pådømme de mest grusomme forbrydelser, såsom folkedrab og
forbrydelser mod menneskeheden samt krigsforbrydelser.

I de lande, der opretholder dødsstraf, arbejder EU for en gradvis indskrænkning af anvendelsen af denne straf
og for overholdelse af de strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, der er fastsat i flere internationale
menneskerettighedsinstrumenter. EU udtrykker på ny sin foruroligelse over, at personer, der var under 18 år
på det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået, dømmes til døden.

Den Europæiske Union støtter målsætningen for verdenskoalitionen mod dødsstraf (WCADP), der
arrangerer verdensdagen mod dødsstraf, nemlig at fremme den offentlige debat om dødsstraf, styrke den
offentlige modstand mod dødsstraf og lægge pres på de lande, der fortsat har dødsstraf, for at få
henrettelserne bragt til ophør og dødsstraffen afskaffet. EU's politiske vilje til at arbejde for dødsstraffens
afskaffelse understøttes med fællesskabsmidler gennem det europæiske initiativ for demokrati og
menneskerettigheder.

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

* * *
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Nr. 123/03

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om indledning af en direkte dialog mellem Beograd og Pristina

Bruxelles, den 7. oktober 2003

EU henviser til Rådets konklusioner af 29. september og udtrykker på ny sin fulde støtte til, at der indledes
en direkte dialog mellem Beograd og Pristina om praktiske spørgsmål af fælles interesse. EU godkender også
fuldt ud forslaget fra FN's generalsekretærs særlige repræsentant Harri Holkeri om at holde et første møde i
Wien den 14. oktober. Det italienske formandskab, den højtstående repræsentant Javier Solana og kommisær
Chris Patten har allerede givet tilsagn om, at de vil være til stede i Wien.

EU opfordrer derfor alle berørte parter til at give udtryk for ubetinget støtte til dialogen i alle relevante
former og til fuldt ud at samarbejde med generalsekretærens særlige repræsentant i den forbindelse, også på
grundlag af det tilsagn, der blev givet over for EU i Thessaloniki.

Den direkte dialog er et helt nødvendigt element i det internationale samfunds strategi med "standarder før
status" på grundlag af FN's Sikkerhedsråds resolution 1244. Den er også et væsentligt skridt hen imod en
normalisering af Kosovo. Hvis det ikke lykkes at indlede direkte forhandlinger den 14. oktober, vil det være
en forspildt mulighed, der vil kunne bringe Kosovos yderligere tilnærmelse til EU i fare.

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. 124/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Tjetjenien

Bruxelles, den 8. oktober 2003

I. EU har noteret sig, at der blev afholdt præsidentvalg i Tjetjenien den 5. oktober 2003, og har taget det
foreløbige valgresultat til efterretning.

II. EU og Rusland udtrykte i deres fælles erklæring på topmødet i Sankt Petersborg den 31. maj 2003
forhåbning om, at den nyligt indledte politiske proces og den økonomiske og sociale genopbygning
ville føre til genoprettelse af retsstaten og dermed fremme beskyttelsen af menneskerettighederne og
reel forsoning i Tjetjenien. De fordømte enhver form for vold, især terrorhandlinger, der ville kunne
bringe udsigterne til en politisk løsning i fare. EU slår på ny fast, at den anerkender Den Russiske
Føderations territoriale integritet.
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III. På denne baggrund har EU fulgt valgprocessen i Tjetjenien med stor opmærksomhed. EU havde på
forhånd konstateret visse negative forhold, bl.a. at listen over præsidentkandidater ikke var præget af
reel pluralisme, og at der ikke var uafhængige medier. I lyset af disse forhold udtrykker EU alvorlig
bekymring over de omstændigheder, hvorunder valget blev afholdt.

IV. EU udtrykker imidlertid håb om, at bestræbelserne på at finde en politisk løsning i Tjetjenien vil
fortsætte. I den forbindelse påskønnede EU den russiske regerings tilsagn før afstemningen om bedre
levevilkår, amnesti, bestemmelser om selvstyre, erstatning for ødelagt ejendom og genoprettelse af
retsstaten. Der meldes stadig om krænkelser af menneskerettighederne, og dette bekymrer EU. EU
opfordrer de russiske myndigheder til at efterforske sagerne og retsforfølge de ansvarlige.

V. EU vil gerne endnu engang udtrykke håb om, at tilsagnene udmøntes i handling, og at en øjeblikkelig,
markant forbedring af menneskerettighedssituationen i Tjetjenien vil bygge bro over kløften mellem
myndighederne og befolkningen. EU tilskynder de russiske myndigheder til at gøre deres yderste for
at fremme en ægte politisk proces og for at intensivere deres samarbejde med internationale
organisationer, især med OSCE, som fastsat i EU's og Ruslands fælles erklæring i Sankt Petersborg.

VI. EU påskønnede, at den russiske regering har givet FN-generalsekretærens særlige repræsentant for
fordrevne, Francis Deng, lejlighed til at besøge flygtningelejre i Ingusjetien. EU ser med bekymring på
flygtningenes situation i Nordkaukasus og gentager sin skarpe afvisning af ethvert forsøg på at tvinge
flygtningene til at vende tilbage til Tjetjenien mod deres vilje. EU opfordrer de russiske myndigheder
til at øge deres indsats for at lette leveringen af humanitær bistand til de nødstedte.

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

* * *

Nr. 125/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter undertegnelsen den 8. oktober 2003 i Pretoria
af den politiske aftale mellem Burundis regering og FDD-bevægelsen

Bruxelles, den 13. oktober 2003

Den Europæiske Union lykønsker overgangsregeringen og CNDD-FDD-bevægelsen under ledelse af Pierre
Nkurunziza med undertegnelsen den 8. oktober af Pretoria-protokollen om deling af den politiske magt,
forsvaret og sikkerheden i Burundi. Den håber inderligt, at de to krigsførende parters opfordring til at
indstille fjendtlighederne omgående vil blive fulgt til stor gavn for befolkningen i Burundi.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til hurtigt at gennemføre aftalens politiske og militære
bestemmelser og bekræfter, at den er rede til at støtte freds- og genopbygningsprocessen i Burundi. Den
Europæiske Union gentager sin støtte til MDRP-programmet (det regionale demobiliserings- og
reintegrationsprogram), hvis største bidragsydere er Europa-Kommissionen og medlemsstaterne.
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Den Europæiske Union retter en appel til Agathon Rwasas FNL-bevægelse om at gå ind for dialog og
henstiller til Burundis myndigheder, at de gør deres yderste for at fremme forhandlingerne med denne
bevægelse.

Den Europæiske Union giver udtryk for sin påskønnelse af den mæglingsindsats, Sydafrika ydede, da det var
vært for de seneste møder mellem regeringen og FDD, og af det forsatte mæglingsarbejde, der gøres på
regionalt plan. Den giver også udtryk for, at den politisk og økonomisk støtter MIAB (den afrikanske
mission i Burundi) i denne afgørende fase af fredsprocessen, og opfordrer alle de krigsførende parter til at
deltage aktivt og konstruktivt i arbejdet i CMC (den fælles våbenhvilekommission).

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. 127/03
Erklæring  fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om massakrerne i Ituri-provinsen i Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 13. oktober 2003

Den Europæiske Union fordømmer stærkt de massakrer, der igen har fundet sted i Ituri mandag den 6.
oktober i landsbyen Katchele. Disse begivenheder, som føjer sig til de enorme lidelser, som
lokalbefolkningen allerede har været udsat for, viser hvor vedholdende de elementer er, som går imod
fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo, til trods for de fremskridt, der er sket i de seneste
måneder.

Den Europæiske Union bekræfter sin meget stærke støtte til fredsprocessen og sit ønske om at hindre, at
gerningsmændene til disse massakrer forbliver ustraffede. EU noterer sig i denne forbindelse Den
Internationale Straffedomstols afgørelse om at overtage undersøgelserne af begivenhederne i Ituri.

Den Europæiske Union opfordrer staterne i regionen til fuldt ud at samarbejde med Den Demokratiske
Republik Congos overgangsregering om at genoprette orden og statsmyndighed i hele området og især i de
østlige provinser. EU lægger stor vægt på en nøje overholdelse af Sikkerhedsrådets resolution 1493/03, som
bl.a. opfordrer alle stater til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte
levering af våben til de væbnede grupper, der opererer i Den Demokratiske Republik Congos østlige
provinser, og som ikke er parter i den globale, altomfattende aftale.

Den Europæiske Union opfordrer MONUC til at fortsætte sit arbejde med at opretholde freden i Ituri i
kølvandet på operation Artemis og noterer sig med tilfredshed den fuldstændige deployering af Ituri-
brigaden.
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De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 128/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om præsidentvalget i Aserbajdsjan

Bruxelles, den 17. oktober 2003

EU erkender, at der er sket fremskridt i forhold til tidligere valg i Aserbajdsjan, men beklager, at der blev
konstateret en række mangler. IEOM bemærkede i sine foreløbige konklusioner, at administrationen af
afstemningen generelt var god på de fleste afstemningssteder, men at valgprocessen som helhed i flere
henseender alligevel ikke opfyldte de internationale standarder pga. voldelige hændelser, uhensigtsmæssige
handlinger fra politiets side og uens vilkår for kandidaterne.

EU erkender dog, at der under valget blev udvist væsentlige bestræbelser i retning af at opfylde
internationale standarder. EU udtrykker sine bedste ønsker for den nyvalgte præsident med håbet om, at han
vil lede landet på grundlag af ægte demokratiske principper og værdier.

Unionen tilskynder endvidere præsidenten til at forpligte sig selv og landet til at genoptage fredsprocessen
med henblik på at bilægge konflikten mellem Armenien og Aserbajdsjan.

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

* * *
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Nr. 129/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om udnævnelsen af den nye præsident for Bolivia

Bruxelles, den 21. oktober 2003

Den Europæiske Union hilser udnævnelsen af Carlos Diego de Mesa Gisbert som præsident for Bolivia
velkommen.

EU lykønsker præsident Mesa og udtrykker i den forbindelse håb om, at fuld respekt for de demokratiske
principper vil hindre yderligere voldelige konfrontationer, og at en konstruktiv dialog må føre til, at den
nuværende krise overvindes.

EU har med tilfredshed noteret sig, at præsident Mesa agter at arbejde for, at alle grene af det bolivianske
samfund tager del i det demokratiske system, og at der sættes kraftigere ind over for korruption.

EU minder om konklusionerne af 17. oktober fra Det Europæiske Råd vedrørende de dramatiske
begivenheder, der førte til tab af menneskeliv i Bolivia, og vil fortsat yde hjælp og bistand til Bolivia for at
styrke de demokratiske institutioner, retsstaten og respekten for menneskerettighederne og for at fremme et
mere virkningsfuldt klima af sociale fremskridt og økonomisk 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 EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr.130/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om

den offentlige radio- og tv-virksomhed i Bosnien-Hercegovina

Bruxelles, den 27. oktober 2003

En reform af den offentlige radio- og tv-virksomhed i Bosnien-Hercegovina er en vigtig opgave, som
myndighederne i Bosnien-Hercegovina skal løse, efterhånden som de tilnærmer sig EU.

EU støtter fuldt og helt indførelsen af en levedygtig offentlig radio- og tv-virksomhed (PBS) i Bosnien-
Hercegovina. Det finder, at den model for PBS-lovgivning, som den høje repræsentants kontor (OHR) har
forelagt, er et godt grundlag for de krævede ændringer af lovgivningen i overensstemmelse med de
europæiske standarder og Dayton-fredsaftalerne.
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Denne reform vil bidrage til skabelsen af et funktionelt fælles system bestående af tre radio- og tv-
spredningsorganer med fælles infrastrukturer. Den vil også spille en vigtig rolle for virkeliggørelsen af de
institutionsopbygningsbestræbelser, som myndighederne i Bosnien-Hercegovina og EU udfolder med stor
beslutsomhed.

EU ser frem til vedtagelsen af reformpakken senest den 7. november 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 de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 131/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om mordet i Abidjan på journalist ved RFI, Jean Hélène

Bruxelles, den 27. oktober 2003

EU fordømmer kraftigt det feje mord i Abidjan på journalist ved Radio France Internationale, Jean Hélène,
og udtrykker sin største medfølelse over for hans familie samt over for hele RFI's redaktion.

EU værdsætter den indsats, myndighederne i Côte d'Ivoire har gjort, for at den ansvarlige for denne
kriminelle handling bliver stillet for retten, og anmoder om, at der foretages en hurtig, effektiv og
fuldstændig undersøgelse af de omstændigheder, der førte til mordet på journalisten, således at der kan
idømmes en eksemplarisk straf. EU finder det bydende nødvendigt, at sikkerhedsstyrkernes myndigheder
genvinder kontrollen i overensstemmelse med de gældende regler i en retsstat. Formandskabet opfordrer
myndigheder i Côte d'Ivoire til at træffe alle relevante foranstaltninger til at sikre udenlandske statsborgeres
sikkerhed og fysiske integritet samt til, at ivorianske og udenlandske journalister beskyttes.

EU gentager, hvad det gav udtryk for i sin erklæring af 22. september, og retter en appel til alle politiske
kræfter, institutioner, medier samt befolkningen i Côte d'Ivoire om at modsætte sig alle former for vold og
magtanvendelse for at vende tilbage til en fredelig dialog, samarbejde og social forsoning.

EU ønsker, at en journalists tragiske død under udøvelse af sit arbejde ikke må blive en kilde til yderligere
splittelse, men tværtimod en lejlighed for Côte d'Ivoire til at samle sig om den nationale forsoningsproces på
grundlag af Linas-Marcoussis-aftalerne, og at man snarest i enighed kan arbejde hen imod en genforening af
landet og forberedelse af demokratiske og fredelige valg i 2005.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 29.-30. OKTOBER 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. LISSABON-STRATEGIEN OG KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE
POLITIK OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDS-POLITIKKEN

•  Evaluering af strukturreformerne

     Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – FR)

–   Reference: sonderende udtalelse – CESE 1406/2003

–   Hovedpunkter:

Udvalget understreger i første række det nødvendige i, at der skabes større troværdighed
omkring Lissabon-mandatet hos de europæiske borgere, lige som usikkerheden i befolkningen
med hensyn til, hvad Lissabon-processen reelt indebærer, og hvad den koster
samfundsmæssigt, må forjages. Det må præciseres klarere, at vi med god ret kan nære den
ambition sammen at blive de første, der nyder godt af fordelene ved verdens største
"hjemmemarked", lige som det må være klart, at de planlagte reformer er afgørende for,
hvordan vores europæiske model for udvikling former sig i fremtiden i en åben økonomi.

Udvalget beklager især mangelen på en fælles økonomisk politik på linje med europolitikken.
Det må snarest afhjælpes, bl.a. ved at indlede en tilnærmelse af medlemsstaternes
skattepolitik, som stemmer med Lissabon-processens konkurrenceevnemålsætninger.

Udvalget konstaterer, at det indre marked stadig langt fra er fuldendt nu, hvor det står over for
at skulle vokse betydeligt i størrelse. Det drejer sig om at styrke det indre markeds identitet,
sammenhængskraft og sikkerhed.

Udvalget er ligeledes bekymret over, at Unionen er bagud på forskningsområdet. Dette er
problematisk, eftersom konkurrenceevnemålsætningen, som den blev formuleret i Lissabon,
netop forudsætter en vidensøkonomis styrkepositioner.

Udvalget peger på, at gennemførelsesgraden af de forskellige strukturreformer, der gerne
skulle indgå et indbyrdes samspil, varierer meget fra det ene land til det andet på de
forskellige områder, dvs. åbning af markederne, finansieringsadgang, balance i de offentlige
udgifter, stimulering af innovationsprocessen, tilpasninger på arbejdsmarkedet, modernisering
af den sociale beskyttelse, styrkelse af uddannelses- og undervisningsområdet, regelforenkling
og konsolidering af bæredygtig udvikling. Udvalget konstaterer desuden, at reformerne
generelt har gjort størst fremskridt i de medlemsstater, som iagttager stabilitetspagtens krav
om disciplin. Udvalget efterlyser en informationsstrøm, der giver et mere præcist indblik i
opgaveløsningen i de forskellige lande, og foreslår, at man på Europa-webstedet opretter en
database, som peger på bedste praksis i forbindelse med Lissabon-strategiens reformer.



ALMENE OPLYSNINGER 53

Bulletin 17.11.2003 - DA - PE 338.106

Afslutningsvist peger udvalget på det nødvendige i, at de strukturreformer, der er nødvendige
af hensyn til Unionens konkurrenceevne, bliver bedre debatteret på de forskellige niveauer,
bedre forstået og bedre fordelt mellem de politiske beslutningstagere og civilsamfundets
aktører. Hvis effekten af disse reformer skal sikres gennemslagskraft i en vanskelig
økonomisk og social kontekst, er det ikke tilstrækkeligt, at de politiske ledelser vedtager dem
og "trækker dem fremad" ved hjælp love og administrative bestemmelser – det er også og især
nødvendigt, at det økonomiske og sociale livs aktører i deres specifikke egenskab af
overenskomstmæssige partnere og skabere af initiativer i felten "skubber bagi".

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

•  Strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse

Ordfører: Wilfried Beirnaert – (Arbejdsgivergruppen – BE)

– Reference : KOM(2003) 261 endelig – CESE 1395/2003

– Hovedpunkter:

EØSU noterer sig, at princippet om samordning af medlemsstaternes socialpolitikker er
blevet indskrevet i udkastet til forfatningstraktat, men finder det vigtigt, at dette princip
følges op af politisk vilje til at give princippet reelt indhold.

EØSU stiller sig særlig positivt til, at meddelelsen sigter mod at styrke Lissabon-strategiens
sociale dimension gennem større politisk vægtning af opgradering og forbedring af den
sociale beskyttelse.

Efter EØSU's mening skal man sørge for, at samlingen af de forskellige enkeltprocesser i én
overordnet mekanisme ikke kommer til at gå ud over særtrækkene ved de enkelte søjler
(social integration, pensioner og sundhedspleje). Søjlerne har hver deres særlige
udfordringer og målsætninger og kræver høring af forskellige samtalepartnere.

Det er af afgørende betydning, at den fælles rapport sikrer en god opfølgning af de
forpligtelser, der indgås i de nationale handlingsplaner for social integration og i
strategirapporten om pensioner, og på den måde holder dampen oppe.

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

 

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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 2. SUNDHED OG SOCIAL BESKYTTELSE

•  Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

 Ordfører: Adrien Bedossa   (Gruppen Andre Interesser  – FR)

– Reference: KOM(2003) 441 endelig – 2003/0174 (COD) – CESE 1394/2003
 

– Hovedpunkter:

Det er nødvendigt med en systematisk og struktureret tilgang til kontrollen med overførbare
sygdomme og andre alvorlige trusler mod sundheden. Det er vigtigt med en forebyggende
tilgang, som det også så rigtigt angives i centrets navn og specificeres i centrets
kommissorium.

Gentagne kriser på levnedsmiddelområdet i forbindelse med bovin spongiform
encephalopati, Kreutzfeldt-Jacobs sygdommen, scrapie og aviær influenza har udgjort en
generel og alvorlig trussel.

På miljøområdet anses den eksplosivt voksende sygelighed og dødelighed som følge af
udsættelse for asbest og kemikalier, stigningen i antallet af åndedrætslidelser, der skyldes
forurening, og de utallige dødsfald på grund af hedebølgen for at være resultatet af alvorlige
sundhedstruende kriser, der også kan siges at have epidemisk karakter. Forebyggelse og
håndtering af disse nye, sundhedstruende kriser kræver, at man går væk fra en
epidemiologisk model, der er baseret på overførbare sygdomme – så meget desto mere som
de miljømæssige faktorer bag disse lidelser bliver mere og mere fremtrædende. Disse kriser
viser vigtigheden af at undersøge risikofaktorernes samspil og kumulative effekt, og
hvordan de også kan udarte sig til alvorlige sygdomme og sundhedsmæssige kriser. Det
europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme skal opbygges og udstyres,
så det kan gennemføre komplekse analyser som f.eks. samspil og akkumulation.

Europa-Kommissionen reagerede hurtigt på den internationale sundhedstruende krise, der
opstod i forbindelse med SARS-udbruddet.

EØSU er overbevist om, at antallet af trusler (kemiske, giftige, klimarelaterede, virale og
mikrobielle) vil stige i fremtiden, og at behandlingsresistens vil forstærke dem ligesom med
tuberkulose, aids, malaria og hæmorrhagiske febre.

Oprettelsen af det europæiske center ansporer til en styrkelse af EU's sundhedspolitik,
således som den er defineret i artikel 152 jf. det udkast til forfatning for Den Europæiske
Union, der forelægges på regeringskonferencen.

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 55

Bulletin 17.11.2003 - DA - PE 338.106

Ajourføring af forordning 1408/71 og 574/72 – Sociale sikringsordninger

Hovedordfører: Peter Boldt (Arbejdsgivergruppen  - FI)
 

− Reference: KOM(2003) 378 endelig – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003
 
− Hovedpunkter:

Udvalget ser positivt på forslaget om ændring af begge forordninger. Udvalget går ud fra, at de
ændringer, som vil blive foretaget i forordning 1408/71 og 574/72, kan indføjes i den store samlede
reform af disse forordninger.

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

 
 
 3. MILJØØKONOMI
 
•  Handlingsplan for miljøteknologi

     Ordfører: Staffan Nilsson (Gruppen Andre Interesser - SE)
 

 –   Reference: KOM(2003) 131 endelig – CESE 1390/2003
 
 –   Hovedpunkter :

  EØSU støtter Kommissionens ønske om på et europæisk grundlag at udvikle og støtte
miljøteknologi, og anerkender de fire angivne temaområder, samt støtter en bredere definition af
miljøteknologi, så begrebet omfatter både viden, forskning og produktionsteknologi.

 Efter EØSU's opfattelse kan miljøteknologi udvikles til et strategisk vigtigt økonomisk område,
forudsat at de europæiske virksomheders konkurrenceevne styrkes i overensstemmelse med
Lissabon-strategien. Udvikling og kommercialisering af miljøteknologi bør styrkes ved hjælp af
forskellige former for støtte og ikke gennem økonomiske og lovgivningsmæssige krav, der kan
hæmme eksporten og medføre, at produktionen flyttes uden for Europa. Offentlige indkøb kan
allerede i dag bruges til at skabe efterspørgsel efter særlige produkter og tjenesteydelser inden
for miljøteknologi. Også områder, der er af relevans for mindre virksomheder, og små
miljøtekniske fremskridt skal understøttes, f.eks. vha. investeringsstøtte. Kommissionen bør
efter EØSU's opfattelse henvise til en instans, som de enkelte virksomheder kan henvende sig til,
hvis de mener, at retlige rammer eller myndigheder skaber nogle hindringer, der resulterer i
miljøforringelser.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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  Affaldsspørgsmål bør løses med udgangspunkt i den samlede miljøfordel, og løsninger bør
bedømmes ud fra et lokalt/regionalt perspektiv. Rent vand kræver i første række, at vandet slet
ikke forurenes. Miljøteknologi kan på kort sigt bidrage til renere spildevand. Livscyklusanalyser
bør bruges til at afgøre, om ny teknologi indebærer en miljøfordel.

ØSU understreger, at samfundet ikke bør blande sig i, hvad der skal opfattes som kvalitet, og
hvornår kvantitet er noget negativt. En markedsbaseret udvikling kan i mange tilfælde skabe
mindst lige så store og lige så hurtige ændringer som en udvikling styret af regler og lovgivning.
Forbrugerorganisationer kan i denne forbindelse spille en vigtig rolle.

 
–   Kontaktperson : Johannes Kind

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

 4. TURISME
 

•  Nye former for turisme
 
 Ordfører : Juan Mendoza Castro  (Lønmodtagergruppen - ES)
 

 –   Referencer : Initiativudtalelse – CESE 1384/2003
 

 –   Hovedpunkter :

EØSU kommer i sin udtalelse ind på ti aspekter af bæredygtig turisme, som udbygges med
hundrede forslag til indsatsmuligheder. Der er tale om følgende:

- Turisme og turister
- Turisme og beskæftigelse
- Turisme og erhvervsliv: konkurrenceevne og socialt ansvar
- Turisme og social samhørighed: turismens samfundsmæssige indvirkning og sociale balance
- Turisme og stabilitet: mindskelse af sæsonafhængigheden
- Turisme, kultur og kulturarv
- Turisme og adgangsforhold for handicappede
- Turisme og miljø
- Turisme, fred og solidaritet
- Turisme og sektorens aktører.

Udtalelsen rummer et bilag med baggrundsdokumenter.

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

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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5. TRANSPORT OG ENERGI

•  Transeuropæiske energinet

 Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser  - ES)
 

 –   Referencer: Sonderende udtalelse – CESE 1388/2003
 

 –   Hovedpunkter:

EØSU ser Euro-Middelhavssamarbejdet i energisektoren som et væsentligt skridt hen imod en
forbedring af den overordnede energiforsyningssikkerhed. Det hilser derfor udtrykkeligt arbejdet på
at oprette grænseoverskridende energinet i Middelhavsområdet velkommen. På baggrund af, at
næstformand for Kommissionen, Loyola de Palacio, anmodede EØSU om at udarbejde en
sonderende udtalelse om disse omfattende initiativer, fremlægger EØSU en række forslag, som er
beskrevet i enkeltheder i udtalelsen, og som det anser for at være af stor betydning for den konkrete
implementering. Forslagene drejer sig specielt om følgende:

– Konkret indkredsning af opgaver, som den offentlige respektive den private sektor kan
påtage sig, samt tilvejebringelse af forudsætningerne for deres optimale medvirken
(finansieringskrav, disponible midler, fremme af udenlandske investeringer, harmonisering,
gennemsigtighed og stabilitet i de lovgivningsmæssige rammer, etc.).

– Retningslinjer for gennemførelsen projekterne (aftaler om beskyttelse af investeringer,
skattepolitiske foranstaltninger, nye finansielle tjenesteydelser osv.).

– Supplering af nord-syd-initiativerne med projekter, som styrker syd-syd-dimensionen.
– Udformning af bæredygtige energipolitikker, som lægger vægt på rationel energianvendelse,

fremme af vedvarende energikilder og nedbringelse af de forskellige energiformers
miljøpåvirkning.

– Sikring af det offentliges forsyningspligt, specielt hvad angår almennyttige tjenesteydelser.
– Repræsentation af EU-medlemsstaternes og deres partnerlandes fælles position i

internationale fora.

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

•  Meddelelse/Sikring af søfarten - Sikring af skibe og havnefaciliteter

 Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou  (Arbejdsgivergruppen – EL)
 

 –   Reference: KOM(2003) 229 endelig – 2003/0089 COD –  CESE 1387/2003
 
 –   Kontaktperson:   Luis Lobo
 (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Nærskibsfart – Intermodale lasteenheder

 Ordfører: Eduardo Chagas  (Lønmodtagergruppen – PT)
 

 –   Reference:  KOM(2003) 155 endelig – 2003/0056 COD –  CESE 1398/2003

–   Kontaktperson :  Luis Lobo
                  (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Bompenge

 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR)
 

 –   Reference:  KOM(2003) 132 endelig – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003

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

6. INDVANDRING

•   Program for samarbejde med tredjelande/indvandring

 Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT)

−  Reference: KOM(2003) 355 endelig – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003
 
−   Hovedpunkter:

EØSU bifalder og støtter udformningen af et program med dette mål og håber, at
EU-institutionerne hurtigt vil godkende dette instrument.

Når der mangler en klart defineret politik for visa, indrejse og integration, gør forslaget om et
program for samarbejde med migranternes oprindelseslande det svært at finde en afbalanceret
løsning på især, hvordan de forskellige tiltag skal prioriteres.

Et andet centralt område er erhvervsmæssig uddannelse af potentielle migranter. Det vil gøre
det muligt for virksomheder i EU ikke alene at fremskaffe kvalificeret arbejdskraft, men også
konkret hjælpe oprindelseslandene med at forbedre deres konkurrenceevne, så de kan tiltrække
direkte udenlandske investeringer.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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For at give klar information om emigrationsprocedurer opfordrer EØSU til, at der blandt
forslagets aktioner i det mindste indføjes iværksættelse (selvom det kun bliver som et forsøg) af
et system svarende til EURES med inddragelse af såvel arbejdsmarkedets parter som
migranternes oprindelseslande.

−  Kontaktperson : Pierluigi Brombo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int)

7.   ARBEJDSRET

•  Retslig kompetence på det civil- og handelsretlige område

Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen - FR)

– Reference: EFT C 311/16 – 14/12/2002 – CESE 1401/2003
 
 – Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
           (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

8.  SMV
 

•  Statsstøtte til uddannelse

 Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - DE)
 

 –   Reference: EFT C 190 – 12/08/2003 – CESE 1386/2003
 
 –   Kontaktperson Nemesio Martinez
           (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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9.  INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
 
•  Overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

 Ordfører: Daniel Retureau  (Lønmodtagergruppen - FR)
 

 –   Reference: KOM(2003) 46 endelig – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003
 

 – Kontaktperson: Jakob Andersen
           (Tlf. : 0032 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

10. UDDANNELSE

•  Handlingsprogram på uddannelsesområdet

Ordfører: Angel Panero Florez (Arbejdsgivergruppen – ES)

– Reference: KOM(2003) 273 endelig - 2003/0114 COD – CESE 1393/2003

– Hovedpunkter :

Bortset fra nogle bemærkninger støtter EØSU helhjertet de forskellige initiativer, der indgår
i forslaget til afgørelse. De fleste af foranstaltningerne har allerede fungeret i længere tid og
vist sig egnede til videreførelse.

Aktioner, der har til formål at styrke, forbedre og fremme de europæiske
uddannelsessystemer, såvel inden for som uden for Unionens grænser, vil altid blive hilst
velkommen af EØSU.

De aktioner, der har til formål at støtte så velrenommerede institutioner som dem, der
nævnes under emneområde 1 i forslaget til afgørelse, fortjener særlig omtale. Disse
institutioner udfører et vigtigt og solidt arbejde på hver sit specifikke felt på grundlag af
positive værdier, der også ligger borgerne meget på sinde, og som bør ledsage den
europæiske integrationsproces. Udvalget støtter derfor opretholdelsen af tilskuddene til disse
institutioner gennem de foranstaltninger, der er fastlagt i forslaget til afgørelse.

Udvalget mener desuden, at det er nødvendigt at støtte uddannelse af medlemsstaternes
dommere inden for EU-ret.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Udvalget gør opmærksom på, at forslaget til afgørelse indgår i et sæt af 7 forslag, der
fremlægges som følge af gennemførelsen af finansforordningen. Udvalget opfordrer
Kommissionen til at anlægge et helhedssyn, når den udformer denne type forslag, især hvad
angår kriterierne for adgang til finansiering.

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

 11. FORSKNING
 

•  Ændring af særprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

 Hovedordfører: Gerd Wolf  (Gruppen Andre Interesser - DE)
 

 –   Reference: KOM(2003) 390 endelig – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003
 
 –   Kontaktperson:  Nemesio Martinez
                       (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 
 12. FØDEVARESIKKERHED

•  Foderstofhygiejne

 Hovedordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IE)
 

 –   Reference: KOM(2003) 180 endelig – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003
 

 –   Kontaktperson: Robert Wright
                     (Tlf. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
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 13. MILJØBESKYTTELSE
 
•  Persistente organiske miljøgifte

Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT)
 

 –   Reference: KOM(2003) 331-332-333 endelig – CESE 1391/2003
  
 –   Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio
          (Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: leonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 

14. FISKERI OG LANDBRUG
 
•  Fiskeri/Omstilling (Marokko)

Hovedordfører: Eduardo Chagas  (Lønmodtagergruppen - PT)
 

 –   Reference: KOM(2003) 437 endelig - 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003
   
 –   Kontaktperson:    Eleonora Di Nicolantonio
           (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: leonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

 
•  Fiskeri/Godtgørelse af meromkostninger i EU's randområder

Hovedordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre  (Gruppen Andre Interesser - ES)
 

 –   Reference: KOM(2003) 516 endelig - 2003/ 0202 CNS – CESE 1396/2003
  
 –   Kontaktperson:  Eleonora Di Nicolantonio
          (Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: leonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i

landbruget

Hovedordfører: Frank Allen (Gruppen Andre Interesser - IE)
 

 –   Reference: KOM(2003) 472 endelig - 2003/ 0182 CNS – CESE 1405/2003
  
 –   Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio
          (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : leonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

mailto:leonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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15. KODIFICERING OG FORENKLING AF LOVGIVNING

•  Statistik om varebevægelser

 Hovedordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen - IT)
 

− Reference: KOM(2003) 364 endelig - 2003/0126 COD – CESE 1402/2003

− Hovedpunkter :
 
EØSU ser positivt på de fremskridt, Kommissionen og medlemsstaterne har gjort på statistik- og
dataindsamlingsområdet, med henblik på at styrke og overvåge udviklingen af Den Økonomiske og
Monetære Union.

Ud over dette vigtige redskab vil der især for at støtte SMV være behov for at iværksætte en
omfattende oplysningskampagne vedrørende den nye forordning og om indberetningen og
anvendelsen af oplysningerne.
 
– Kontaktperson:    Roberto Pietrasanta
                   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

16. SKATTEPOLITIK

•  Nedsatte momssatser

 Hovedordfører: Adrien Bedossa  (Gruppen Andre Interesser – FR)

–     Reference: KOM(2003) 397 endelig – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003

–     Hovedpunkter:

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtrykker tilfredshed med "forslaget til Rådets
direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende de nedsatte momssatser".

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg deler Kommissionens opfattelse, hvorefter den
nedsatte momssats ofte i alt for ringe grad og kun midlertidigt slår igennem i forbrugerprisen, og
det er uden tvivl er et tilbageskridt for det indre marked i betragtning af de betydelige
budgetmæssige udgifter i forbindelse med en sådan foranstaltning.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ser med tilfredshed på den indsats, der er gjort
for at formulere det nye bilag H med det sigte at rationalisere og forenkle det, således at det ipso
facto bliver den eneste referenceramme for fastlæggelsen af anvendelsesområdet for de nedsatte
satser samt de stærkt nedsatte satser og nulsatserne.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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–    Kontaktperson:  Borbala Szij
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

•  MOMS/fravigende foranstaltninger

 Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)

– Reference: KOM(2003) 335 endelig – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003
 

– Hovedpunkter:

EØSU støtter Kommissionens forslag om indførelse af en procedure, hvorefter Rådet træffer
formel beslutning om fravigende foranstaltninger. Udvalget opfordrer dog til en rationalisering af
de mange fravigelsesordninger, som eksisterer i dag.

Udvalget er enigt med Kommissionen i, at der er behov for en harmonisering af
gennemførelsesbestemmelserne, som Rådet vedtager. Det opfordrer dog Kommissionen til at
konkretisere det nye forslag om Momsudvalget.

Udvalget støtter overgangen til afstemning med kvalificeret flertal på momsområdet, bortset fra
fastsættelse af satser, så længe der ikke er indført en kompensationsordning på EU-plan.

– Kontaktperson:   Pawel Olechnowicz
             (Tlf.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

•  Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

 Hovedordfører: Renata Polverini (Lønmodtagergruppen - IT)
 

 –   Reference: KOM(2003) 462 endelig – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003

− Hovedpunkter:
 
EØSU bifalder Kommissionens forslag, som sigter mod at afskaffe eller i det mindste reducere
dobbeltbeskatning eller ekstrabeskatning af udbytter udloddet af et datterselskab til et moderselskab
eller et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat.

Udvalget støtter endvidere forslaget om at udvide spektret af virksomhedstyper, der kan nyde godt
af direktivet, ved at medtage juridiske personer, som hidtil har været udelukket.
 
– Kontaktperson: Borbala Szij
                  (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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Direkte og indirekte skatter/Gensidig bistand mellem kompetente myndigheder

 Hovedordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen - IT)
 

− Reference: KOM(2003) 446 endelig – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003

− Hovedpunkter :
 
EØSU er enigt i, at der bør indføres et effektivt system til udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse.

Udvalget accepterer, ud fra gældende nationale procedurer og det politiske ønske om ikke at vende
op og ned på strukturerne, de foreslåede ændringer som et kompromis og et yderligere, om end
utilstrækkeligt, skridt hen imod modernisering af samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Udvalget benytter lejligheden til endnu en gang at pege på begrænsningerne ved det gældende
enstemmighedsprincip, som gælder for alle beslutninger vedrørende EU's skattelovgivning, og
understreger behovet for at fjerne dette til fordel for princippet om afstemning med kvalificeret
flertal.

–   Kontaktperson :    Pawel Olechnowicz
                    (Tlf.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

* * *
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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: 51
Type: http:

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo.@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo.@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:pawel.olechnowicz@esc.eu.int
New: mailto:pawel.olechnowicz@cese.europa.eu

Page: 67
Type: http:

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