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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

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

På mødet den 19. marts 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Marie del Carmen ORTIZ RIVAS

var valgt i stedet for Joan COLOM I NAVAL (PSE/ES),   med virkning fra den 8. marts 2004

* * *

VALG AF EN NÆSTFORMAND
I EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet har på sit møde den 9. marts 2004 valgt:

Raimon OBIOLS i GERMÀ (PSE/ES)

til næstformand i Parlamentet i stedet for COLOM I NAVAL.

* * *
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AFLØSNING AF EN POLSK OBSERVATØR
I EUROPA- PARLAMENTET

På mødet den 8. marts 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Józef OLEKSY var fratrådt som
observatør med virkning fra den 29. januar 2004.

OLEKSY afløses af

Józef KUBICA

med virkning fra den 2. marts 2004.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 19.03.2004)

Stiller Emne Nr

Mario Mastella Krise i Ast di Terni-stålværket P-0445/04

Torben Lund Pressefrihed i Rusland E-0446/04

Michl Ebner Tørveeksport til Italien E-0447/04

Charles Tannock Forsøg med ikke-menneskelige primater i Münster,
Tyskland

E-0448/04

Charles Tannock Monolitiske kirker i Lilibela, Etiopien E-0449/04

Raffaele Costa Falske pengesedler E-0450/04

Raffaele Costa Program for fødevarehjælp og fødevaresikkerhed E-0451/04

Raffaele Costa INFO 2000-programmet E-0452/04

Ilda Figueiredo Udnyttelse af portugisiske arbejdstagere i Frankrig E-0453/04

Ioannis Marinos Arbejdsløshedsunderstøttelse i Grækenland P-0454/04

José Ribeiro e Castro Ulovligt fiskeri ud for Azorerne og Madeira P-0455/04

Ioannis Marinos Forøgelse af antallet af klager fra forbrugere i Grækenland E-0456/04

Mihail Papayannakis Belastning af hovedfærdselsårer E-0457/04

Brian Simpson og Catherine Stihler Fugleinfluenza og forbud mod import af fjerkræ fra
Thailand

E-0458/04

Armando Cossutta Lukning af afdelinger på Thyssen Krupp i Terni E-0459/04

Bart Staes Belgien - førende europæisk land i forbindelse med
salmonellabekæmpelse - pasteurisering af æg

E-0460/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Europa-Parlamentets beslutning E-0461/04

José Ribeiro e Castro Guinea-Bissau - bistand fra Kommissionen E-0462/04

José Ribeiro e Castro Europa og terrorisme E-0463/04

José Ribeiro e Castro Brax - afskedigelser og udflytning E-0464/04

José Ribeiro e Castro Kritik af "Made in EU"-mærket E-0465/04

Richard Corbett Udgifter til tjenesterejser E-0466/04

Richard Corbett Udgifter til tjenesterejser E-0467/04

Richard Corbett Konkurrence inden for glassektoren E-0468/04
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Richard Corbett Sundhedsmæssige advarsler i forbindelse med flyrejser E-0469/04

Roberta Angelilli Mælkecentralen i Rom - klarhed i spørgsmålet om
statsstøtte

E-0470/04

Toine Manders Misbrug af det europæiske parkeringskort til
handicappede

E-0471/04

Roger Helmer Fælles udenrigstold P-0472/04

Cristiana Muscardini Pensionsregulering E-0473/04

Cristiana Muscardini Nedlæggelse af sprogafdelinger på Europa-skolerne E-0474/04

Marianne Thyssen Sproglig diskrimination i stillingsopslag E-0475/04

Christopher Heaton-Harris Kommissionens biler P-0476/04

Christopher Heaton-Harris Bananhandel E-0477/04

Christopher Heaton-Harris Kommissionens biler E-0478/04

Christopher Heaton-Harris Kommissionens udvælgelsesprøver E-0479/04

Christopher Heaton-Harris Kommissionens udvælgelsesprøver E-0480/04

Christopher Heaton-Harris Den blå drage E-0481/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-0482/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Udvikling af landdistrikter: unge landmænd E-0483/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Udvikling af landdistrikter: ugunstigt stillede områder E-0484/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU's skovbrugsstrategi: "Forest Focus" E-0485/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Reformen af EU's fælles landbrugspolitik og den direkte
støtte til tiltrædelseslandene

E-0486/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU's mælke- og mejerisektor: Argentina og WTO's
"fredsklausul"

E-0487/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU's mælke- og mejerisektor: mælkekvoter og udvidelsen E-0488/04

Camilo Nogueira Román Kønsbestemt vold i EU: behov for europæiske
foranstaltninger

E-0489/04

Harlem Désir Tilbageholdelsen af den pakistanske journalist Khawar
Mehdi Rizvi, som blev arresteret i Karachi sammen med
de franske journalister Marc Epstein og Jean-Paul
Guilloteau fra ugemagasinet L'Express

P-0490/04

Jules Maaten Lov om gennemførelse af  arealudnyttelsesplaner i
Valencia - LRAU

E-0491/04

José Ribeiro e Castro Handel med organer og trusler mod europæiske
statsborgere i Mozambique

E-0492/04



MEDLEMMERNES AKTIVITETER12

Bulletin 29.03.2004 - DA - PE 344.002

Ilda Figueiredo Lukning af Minas da Panasqueira i Portugal E-0493/04

Carlos Carnero González Dispensation fra Madrids lokalstyre for undersøgelse af
indvirkningen på miljøet af arbejderne på M30

P-0494/04

Bart Staes Ny sprogordning i forbindelse med udvidelsen P-0495/04

María Sornosa Martínez og María
Valenciano Martínez-Orozco

Undersøgelse af arbejdslegater fra det spanske
arbejdsministerium

E-0496/04

María Valenciano Martínez-Orozco Forskelsbehandling af Fællesskabets mindreårige med
hensyn til adgang til idrætsorganisationer i Spanien

E-0497/04

Salvador Garriga Polledo Meddelelse fra Fællesskabet om Spaniens produktivitet E-0498/04

Salvador Garriga Polledo Tilbagebetaling af støtte til etablering af
industrivirksomheder

E-0499/04

Salvador Garriga Polledo Beskyttelse af den arabiske kvindes værdighed E-0500/04

Jorge Hernández Mollar Foranstaltninger til afhjælpning af Odysseus-syndromet E-0501/04

Jorge Hernández Mollar Europæiske familiers bosættelse på Costa del Sol E-0502/04

Jorge Hernández Mollar Nationale hindringer for anvendelsen af direktiv 98/5/EF E-0503/04

Albert Maat Forbrænding af dyremel E-0504/04

Jan Mulder Anvendelse af dyremel i dyrefoder E-0505/04

Bart Staes Sprogordning og udvidelse E-0506/04

José Ribeiro e Castro Regionerne i den yderste periferi E-0507/04

José Ribeiro e Castro Portugal - atomaffald E-0508/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - sulten og den portugisiske indvandrergruppe E-0509/04

Sérgio Marques Gennemførelse af nødhjælpen til Venezuela E-0510/04

Sérgio Marques Gennemførelse af bistanden til Sydafrika E-0511/04

Sérgio Marques Daphne-programmet E-0512/04

Elena Paciotti Krænkelse fra amerikansk side af en unionsborgers
grundlæggende rettigheder

P-0513/04

Bartho Pronk Supplerende spørgsmål (i forbindelse med skriftlig
forespørgsel E-2133/02) om diskrimination af
fodbolddommere på grund af alder

P-0514/04

Luís Queiró Videnskabelige og tekniske udtalelser om forvaltning af
fiskeressourcerne

P-0515/04

Anna Karamanou Ulovlig transplantation af organer taget fra børn i
Albanien og eksporteret til EU-lande

E-0516/04
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Antonios Trakatellis Udslip af giftigt affald som følge af en brand på en fabrik i
Thessaloniki og Grækenlands manglende efterkommelse
af en dom fra Domstolen om farligt affald

E-0517/04

Elena Paciotti Krænkelse fra amerikansk side af en unionsborgers
grundlæggende rettigheder

E-0518/04

Ilda Figueiredo Aftale mellem EF og Det Schweiziske Forbund om fri
bevægelighed for personer

E-0519/04

Giovanni Fava Forslag til forordning om tekniske foranstaltninger for
fiskeriet i Middelhavet

P-0520/04

Anna Karamanou Ulovlig transplantation af organer taget fra børn i
Albanien og eksporteret til EU-lande

E-0521/04

Graham Watson Svindel i form af breve om præmieudtrækninger E-0522/04

Emmanouil Mastorakis Den anden og tredje fællesskabsstøtteramme P-0523/04

Eluned Morgan Forfatningen P-0524/04

Ian Hudghton Kartoffelringbakteriose P-0525/04

Matti Wuori Udvidelse af Arinaga havn (Gran Canaria, Spanien) E-0526/04

Matti Wuori Udvidelse af Arinaga havn (Gran Canaria, Spanien) E-0527/04

Guido Sacconi, Vincenzo Lavarra
og Pasqualina Napoletano

Ændring af forordning 753/2002 om beskrivelse,
betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse
vinprodukter

E-0528/04

Ilda Figueiredo Adgang til den autonome region Azorernes farvande E-0529/04

Bernd Lange, Karin Scheele og
Johannes Swoboda

Euronormordninger og partikeludledninger fra
dieselkøretøjer

E-0530/04

Elisabeth Schroedter Opførelse af et kurbad og udledning af det brugte varme
saltvand i Spree uden en vurdering af indvirkningen på
miljøet

P-0531/04

Nelly Maes Atomubåde på Santo Stefano-øen (Sardinien) P-0532/04

Bill Newton Dunn Pas til heste E-0533/04

Spørgsmål annulleret E-0534/04

Avril Doyle Anerkendelse af handicapstatus i Den Europæiske Union E-0535/04

John Bowis Columbien E-0536/04

Marco Cappato Esperantos rolle i forbindelse med en effektiv
opretholdelse af ligheden mellem sprogene

E-0537/04

Kathalijne Buitenweg Sproglig diskrimination i stillingsopslag - "English mother
tongue" eller "native speaker"

E-0538/04
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Ilda Figueiredo Udnyttelse af strukturfondene i Portugal E-0539/04

Ilda Figueiredo Finansielle overslag efter 2006 E-0540/04

Erik Meijer Efterlevelse af  amerikansk pres på luftfartsselskaber om
forud for indgåelse af en eventuel aftale at give
ubegrænsede oplysninger om passagerer

E-0541/04

Erik Meijer Aktiv åbenhed omkring oplysninger vedrørende støtte og
fordelingsnøgler mellem små og store landbrugsbedrifter
inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

E-0542/04

Erik Meijer Den fælles landbrugspolitik: De faldende  EU-bidrag til
mindre bedrifters overlevelse ved lave forbrugerpriser og
lave verdensmarkedspriser

E-0543/04

Erik Meijer Den fælles landbrugspolitik: Tilsigtet ændring i
fordelingsnøglen mellem små og store bedrifter, loft over
støtten pr. bedrift og begrænsning af ulemperne for
tredjelande

E-0544/04

Erik Meijer Den fælles landbrugspolitik: konsekvenser for mindre
bedrifter af indkomstnedgangens fordeling i landbruget og
finansieringen af dyre- og miljøvenlig teknik

E-0545/04

Erik Meijer EU's inddragelse i et udviklingsprojekt i den mexicanske
delstat Chiapas, som giver anledning til genoptagelse af
krigshandlinger

E-0546/04

Erik Meijer Fortsat opkrævning af en skat i Tyskland, som ifølge et
EU-direktiv ikke længere kan opretholdes i 2004, samt
anvendelse af provenuet

E-0547/04

Jan Mulder Pligt til at holde fjerkræ indendørs E-0548/04

Baroness Sarah Ludford Ligebehandling i ansættelse og beskæftigelse P-0549/04

Mario Borghezio Kommissionen betaler ideologen for den islamiske
radikalisme Tariq Ramadan som "konsulent"

P-0550/04

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om vurderinger af
indvirkningen på miljøet i Irland

E-0551/04

Proinsias De Rossa Ret til kollektive aktioner E-0552/04

Proinsias De Rossa Ændring af direktivet om arbejdstagere, som er gravide E-0553/04

Proinsias De Rossa Betalt forældreorlov E-0554/04

Proinsias De Rossa Analfabetisme og social udstødelse E-0555/04

Proinsias De Rossa Fastlæggelse af kriterierne for anerkendelse af et handicap E-0556/04

Proinsias De Rossa Direktivet om socialbeskyttelse for de nye
beskæftigelsesformer

E-0557/04
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Proinsias De Rossa Direktivet om individuelle afskedigelser E-0558/04

Mario Borghezio Yder EU støtte til Lady Arafats luksuriøse liv i Paris? E-0559/04

José Ribeiro e Castro Handel med menneskelige organer i Mozambique - den
spanske sundhedsministers besøg

E-0560/04

Proinsias De Rossa Irland og nitratdirektivet E-0561/04

Proinsias De Rossa Forekomsten af "blå børn-syndromet" i EU's
medlemsstater

E-0562/04

Proinsias De Rossa Gennemførelse af nitratdirektivet i Irland E-0563/04

Caroline Jackson Overførsler af olie mellem skibe E-0564/04

Martin Callanan Uddybelse af anvendelsesområdet for direktivet om
fritidsfartøjer

E-0565/04

Marco Cappato Censur af musik i Kina E-0566/04

Marie-Arlette Carlotti Begrænsning af befolkningens eksponering for
elektromagnetiske felter

P-0567/04

Herbert Bösch Afsluttende rapport om Eurostat P-0568/04

Herbert Bösch Leonardo da Vinci-programmet E-0569/04

Herbert Bösch Tjenestemænd på orlov i Kommissionen E-0570/04

Herbert Bösch Hensyntagen til handicappedes behov inden for
udviklingssamarbejde, der finansieres af EU

E-0571/04

Graham Watson Tjekkiske psykiatriske hospitaler E-0572/04

Michl Ebner Påbegyndelse af bygning af Brennerbasistunnellen E-0573/04

Monica Frassoni Kernekraftanlægget i Garigliano E-0574/04

Philip Claeys Diamantopoulous valgkampaktiviteter E-0575/04

Philip Claeys Romano Prodis valgkampaktiviteter E-0576/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sakharov-initiativet E-0577/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sakharov-initiativet E-0578/04

Mihail Papayannakis Vasova-indsøen E-0579/04

Bill Miller Forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser
for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum

E-0580/04

Glyn Ford Forhold mellem medierne og pladeselskaber E-0581/04

Richard Corbett Anvendelse af regnskabsstandard IAS 32 på kooperativer E-0582/04

Nirj Deva Økonomisk EU-hjælp til Zimbabwe E-0583/04
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Nirj Deva Økonomisk EU-hjælp til Zimbabwe E-0584/04

Bill Miller Verdenshandelsorganisationen WTO's forhandlinger i
Cancún og Genève

E-0585/04

Bill Newton Dunn Hestepas E-0586/04

Joan Vallvé Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets hjemsted E-0587/04

Antonio Tajani, Giuseppe Gargani
og Stefano Zappalà

Udnævnelser og forfremmelser af højtstående
tjenestemænd i Kommissionen

E-0588/04

Camilo Nogueira Román Udvidelse af lufthavnen i den spanske politiske og
administrative hovedstad - Anvendelse af midler fra
Samhørighedsfonden til Spanien på infrastrukturer i
Madrid

E-0589/04

Camilo Nogueira Román Mord på den tidligere tjetjenske præsident Zelimkhan
Yanderbiyev

E-0590/04

Camilo Nogueira Román Aftale mellem det græske og det tyrkiske samfund på
Cypern om øens politiske genforening efter mellemkomst
fra FN's generalsekretær

E-0591/04

Helle Thorning-Schmidt Støtte til stutterier E-0592/04

Didier Rod Rapport fra EIR til Verdensbanken om
udvindingsindustrien

P-0593/04

Nuala Ahern Plutonium fra Sellafield i børns tænder E-0594/04

Christopher Huhne Præmier ved hestevæddeløb i Grækenland E-0595/04

Christopher Huhne Skattelettelser til stutterier i Irland E-0596/04

Christopher Huhne Fri bevægelighed E-0597/04

Thierry Cornillet Topmøde mellem EU og Afrika E-0598/04

Charles Tannock Terrorisme i det østlige Turkistan P-0599/04

Generoso Andria Honorarer til ledere inden for amatørfodbold P-0600/04

Avril Doyle Våbentilladelser E-0601/04

María Bergaz Conesa Samlet vurdering af det store omledningsprojekt af Ebro E-0602/04

Saïd El Khadraoui Udsalg af fødevarer E-0603/04

Saïd El Khadraoui Salg af fødevarer med overskredet udløbsdato E-0604/04

Albert Maat Tillægsspørgsmål til E-3005/02 om værftsindustrien i EU E-0605/04

Camilo Nogueira Román Den spanske regerings overholdelse af
additionalitetsprincippet i forbindelse med interventioner
fra strukturfondene og Samhørighedsfonden

E-0606/04
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Ilda Figueiredo Sæsonarbejde E-0607/04

Patricia McKenna Kommissionens politiske intentioner i forbindelse med
gmo'er

P-0608/04

Ulrich Stockmann Told og udvidelsen E-0609/04

Graham Watson Irske hestestutterier E-0610/04

Mario Borghezio Terrorisme - udarbejdelse af et EU-direktiv, som
indebærer tilstedeværelse af sikkerhedsvagter på fly

E-0611/04

Ilda Figueiredo Støtte til magisterstuderende i Portugal E-0612/04

Glenys Kinnock Burma E-0613/04

Harlem Désir Lukning af DHL's franske afdeling i Blanc Mesnil med
280 ansatte

E-0614/04

Jules Maaten Oprindelsescertifikater P-0615/04

Klaus Hänsch Bevilling af EU-midler E-0616/04

Anna Karamanou Det nederlandske parlaments beslutning om at udvise
tusindvis af indvandrere

E-0617/04

Anna Karamanou Det nederlandske parlaments beslutning om at udvise
tusindvis af indvandrere

E-0618/04

Alexandros Alavanos Skader på grund af ekstreme vejrforhold i Grækenland E-0619/04

Concepció Ferrer Eksport af militært udstyr til afrikanske lande under
dække af jagtudstyr

E-0620/04

Karin Riis-Jørgensen Revidering af TEN-T P-0621/04

Karin Riis-Jørgensen Indrejseforbud i Rusland for dansk journalist E-0622/04

Alexandros Alavanos Ruter for luftfartsselskaber fra tredjelande E-0623/04

Marjo Matikainen-Kallström Dumping af regnbueørreder importeret fra Norge og
Færøerne

E-0624/04

Mario Borghezio Den franske stats eventuelle forbud mod Jean-Marie Le
Pens kandidatur - alvorlig krænkelse af artikel 6 i EU-
traktaten

E-0625/04

Juan Ferrández Lezaun Alternative projekter til den spanske nationale vandplan
(PHN)

P-0626/04

María Sornosa Martínez Manglende overholdelse af fællesskabslovgivningen i
veterinærkontrollen ved de spanske grænser

E-0627/04

María Sornosa Martínez Uregelmæssigheder i forbindelse med importtilladelser til
tredjelandsprodukter ved veterinærkontrollen ved de
spanske grænser.

E-0628/04
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Wilhelm Piecyk, Gerhard Schmid
og Johannes Swoboda

Transeuropæiske transportnet - udvidelse af Donau E-0629/04

Antonios Trakatellis Statslig udviklingsbistand (ODA) fra EU: bevillinger fra
medlemsstaterne, aktioner på Balkan, bistandens
betingede karakter og fællesskabsreglerne

E-0630/04

Ioannis Marinos Afskaffelse af rentetilskud i grænseområder i Grækenland E-0631/04

Marco Cappato Den tunesiske journalist Abdallah Zouari sultestrejker E-0632/04

Saïd El Khadraoui Integration af Kommissionen i Bruxelles P-0633/04

Giovanni Procacci Den Italienske Republiks eventuelle krænkelse af
gældende fællesskabsret

P-0634/04

W.G. van Velzen Oprettelse af et europæisk agentur for net- og
informationssikkerhed - ENISA

P-0635/04

Cristiana Muscardini Europa og de unges fremtid E-0636/04

Toine Manders Uoverensstemmelser i EF-toldkodeksen E-0637/04

W.G. van Velzen Forslag til Rådets rammeafgørelse om angreb på
informationssystemer - Rådets godkendelse

E-0638/04

Camilo Nogueira Román Torrentes de Mácara i floden Ulla (Galicien): fare for
ødelæggelse af tre meget værdifulde strømfald på grund af
dæmningsbyggeri

E-0639/04

Camilo Nogueira Román Overraskende omtale af EU-organer som f.eks. OLAF i
forvirrede meddelelser fra israelske institutioner
vedrørende den palæstinensiske præsidents anvendelse af
EU-midler

E-0640/04

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Testresultater over forekomsten af GMO i frø siden 2000 P-0641/04

Roberta Angelilli Risiko for små italienske kommuners overlevelse E-0642/04

Roberta Angelilli Ajourføring af forespørgsel om mistanke om overtrædelse
af udbudsbestemmelserne i det romerske transportselskab
ATAC

E-0643/04

Harald Ettl Præcisering af forespørgsel - overførsel af supplerende
pensionsrettigheder

P-0644/04

Bill Newton Dunn Ekspertrådgivning inden for retlige og indre anliggender
(RIA)

P-0645/04

Mario Mauro Massakren i Lira i Norduganda P-0646/04

María Bergaz Conesa Rensning af byspildevand i Benidorm (Alicante, Spanien) E-0647/04
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María Bergaz Conesa Ukorrekt gennemførelse af direktiv 89/391/EØF i spansk
lovgivning

E-0648/04

Esko Seppänen Romaernes situation i Slovakiet E-0649/04

Mauro Nobilia Ophævelse af skelnen mellem
"emballage/emballageaffald" og "varer/affald fra varer"

E-0650/04

Philip Claeys De franske sprogs position i de europæiske institutioner E-0651/04

Paulo Casaca Kommissionen imod grundlæggende regler for
søfartssikkerhed

E-0652/04

Elisabeth Jeggle Spørgsmål E-760/03 - driftsbetingelser for
forbrændingsanlæg i henhold til forordning (EF) nr.
1774/2002

P-0653/04

Reinhold Messner Brenner-aksen P-0654/04

Robert Evans Menneskerettigheder i Algeriet E-0655/04

John Bowis Mobile kastreringsenheder E-0656/04

Chris Davies Forkert tankning af motorkøretøjer E-0657/04

Mario Mauro Massakren i Lira i Norduganda E-0658/04

Roger Helmer Finansiering til ngo'er og civilsamfundet i forbindelse med
Det Europæiske Konvent

E-0659/04

Roger Helmer Ngo-finansiering E-0660/04

Alexander de Roo Offentlige indkøb i forbindelse med omledning af
vandressourcer fra Júcar-floden til Vinalopó-floden

E-0661/04

Erik Meijer Stræben efter ensartede og gennemskuelige bestemmelser
for værdifastsættelse af finansieringsinstitutters formue og
EFR's modstand mod IASB

E-0662/04

Samuli Pohjamo Foranstaltninger mod ulvekoncentrationer i Finland P-0663/04

Encarnación Redondo Jiménez Lovgivning om jogurt P-0664/04

Gerhard Schmid Sikkerhedsstandarder for billedbearbejdning ved
indskanning af pengesedler

E-0665/04

Mihail Papayannakis Overtrædelse af miljølovgivningen E-0666/04

Proinsias De Rossa Genåbning af den vestlige jernbanestrækning mellem
Sligo og Cork i Irland

E-0667/04

Proinsias De Rossa Den irske regerings manglende samarbejde i forbindelse
med Lough Ree-undersøgelsen

E-0668/04

Proinsias De Rossa Faglige kvalifikationer E-0669/04



MEDLEMMERNES AKTIVITETER20

Bulletin 29.03.2004 - DA - PE 344.002

Proinsias De Rossa Kommissionens undersøgelser om olieudslip ved Poolbeg
Peninsula, Dublin

E-0670/04

Proinsias De Rossa Irlands manglende oplysninger om CO2-emissioner fra
nye personbiler

E-0671/04

Proinsias De Rossa Anerkendelse af farmaceuters faglige kvalifikationer E-0672/04

Proinsias De Rossa EU-borgeres uddannelsesgebyrer på videregående
uddannelser

E-0673/04

Proinsias De Rossa Iarnrod Eireanns jernbanetransporter E-0674/04

Proinsias De Rossa Forordning om overvågning af og kontrol med overførsel
af affald inden for, til og fra EU

E-0675/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - fordeling af ressourcer E-0676/04

Proinsias De Rossa Bushmeat: hugstkoncessioner og vildtforvaltning E-0677/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - handlingsplan for biodiversitet E-0678/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - grænsekontrol E-0679/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - overførsel af sygdomme E-0680/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - fattigdomsevalueringer E-0681/04

Proinsias De Rossa Bushmeat - udviklingsstrategier E-0682/04

Christopher Heaton-Harris Lægeattester E-0683/04

Erik Meijer Parmalat og Nederlandenes afvigende skattelovgivning,
som tiltrækker udenlandske virksomheder med uærlige
hensigter

E-0684/04

Erik Meijer Uoverensstemmelse mellem en fælles udenrigspolitik og
tredjelandes,  som f.eks. USA's og Ruslands, ulige
behandling af EU's medlemsstater

E-0685/04

Paulo Casaca Europæisk hydrogenplatform E-0686/04

Marcelino Oreja Arburúa Krænkelse af princippet om frie varebevægelser P-0687/04

Paulo Casaca Gennemførelse af artikel 10, stk. 3, i forordning nr.
1788/2003

P-0688/04

Harald Ettl Gennemførelse af direktiv 2003/41/EF - medlemsstaternes
kompetencer i forbindelse med definitionen af
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

E-0689/04

Stavros Xarchakos Klager over krænkelse af boligkooperativers ejendomsret i
Grækenland

E-0690/04

Dominique Souchet Systemiske insektbekæmpelse E-0691/04
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Marco Cappato Krænkelse af privatlivets fred på verdenstopmødet om
informationssamfundet (WSIS)

E-0692/04

Johanna Boogerd-Quaak, Ieke van
den Burg og Joke Swiebel

Forslag til Rådets direktiv KOM(2003)657 og direktiv
86/378/EØF

E-0693/04

Paulo Casaca Revision af Kommissionens eksterne foranstaltninger E-0694/04

Paulo Casaca Overholdelse af Fællesskabets lovgivning i kontrakter,
som finansieres af EUF

E-0695/04

Stavros Xarchakos Finansiering fra Kultur 2000-programmet af bøger eller
oversættelser af bøger, der forherliger nationalistiske
politikere og deres autoritære praksis

E-0696/04

Bill Miller Statsstøtte til kreditforeninger E-0697/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Konserves og olivenolie E-0698/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Konserves og olivenolie E-0699/04

Benedetto Della Vedova Anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til
Edunet-projektet

E-0700/04

Ilda Figueiredo Tredjelandes brug af betegnelserne "vintage" og "tawny" E-0701/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Plan for genopretning af hellefiskbestanden:
ekstraordinære foranstaltninger fra Kommissionens side

P-0702/04

Helena Torres Marques Medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet P-0703/04

Guido Sacconi Transport af fjerkræ P-0704/04

Sebastiano Musumeci Oprettelse af et europæisk overvågningscenter for
organiseret kriminalitet begået af mafiaen eller lignende
organisationer

P-0705/04

Jaime Valdivielso de Cué Vin E-0706/04

Roberta Angelilli Losseplads i naturreservatet Monte Catillo i Tivoli E-0707/04

Erik Meijer Roma-befolkningen i den østlige del af Slovakiet og deres
sidste indtægskilders forsvinden og de heraf følgende
plyndringer, voldsomme sammenstød og migration

E-0708/04

Pasqualina Napoletano Krise hos Alcatel i Rieti P-0709/04

Concepció Ferrer EU-stillingsopslag for ansøgere med engelsk modersmål E-0710/04

Ilda Figueiredo Bjergregioners særlige karakteristika og fællesskabets
politik

E-0711/04

Ilda Figueiredo En forøgelse af den årlige sukkerkvote til Portugal E-0712/04

Catherine Stihler Forvaltning af risikovurderingsprocessen vedrørende zink P-0713/04
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Antonio Di Pietro Omstilling af ENEL-værket "Valdaliga Nord" di
Civitavecchia

P-0714/04

José García-Margallo y Marfil Momsforhøjelse i Polen for citrusfrugter E-0715/04

Luis Berenguer Fuster og Anna
Terrón i Cusí

Radiobaserede alarmer E-0716/04

Avril Doyle Johnes sygdom E-0717/04

Jean-Maurice Dehousse Sikkerhed i de europæiske institutioners hjemsteder E-0718/04

Ieke van den Burg Anvendelse af undervisnings- og uddannelsesfonde i
Nederlandene som led i Lissabon-strategien

E-0719/04

Marjo Matikainen-Kallström Eksportstøtte til havre E-0720/04

Daniela Raschhofer Benes-dekret nr. 33/1945 - sagen Hugo Salm P-0721/04

María Herranz García Den fælles markedsordning for olivenolie P-0722/04

Sebastiano Musumeci Oprettelse af et europæisk overvågningscenter for
organiseret kriminalitet begået af mafiaen eller lignende
organisationer

E-0723/04

María Herranz García Regler for mærkning af vin E-0724/04

Daniela Raschhofer Letlands tiltrædelse E-0725/04

Roberta Angelilli Støtte til fiskeriets producentorganisationer E-0726/04

Roberta Angelilli Oplysninger om præmiereserven til Lazio-regionen E-0727/04

Roberta Angelilli Ansaldo-Breda: eventuel kontrol af EU-tilskud E-0728/04

Roberta Angelilli Faglig anerkendelse af politiet E-0729/04

Roberta Angelilli En social adfærdskodeks for finansieringsinstitutter E-0730/04

Roberta Angelilli Familiestøtte og social hjælp til ansatte i politiet E-0731/04

Ilda Figueiredo Opførelse af dæmninger på den internationale del af
Minho-floden

E-0732/04

Giuseppe Di Lello Finuoli Europæisk samfinansiering af Gazzi-Annunziata-
sporvognslinjen i Messina under Det Operationelle
Flerfondsprogram 1994-1999

P-0733/04

Philip Bushill-Matthews Skisikkerhed og harmonisering P-0734/04

José García-Margallo y Marfil Finansiering af projekter til omledning af vand fra floden
Ebros flodbækken til de østlige og sydlige områder i
Spanien

E-0735/04

José García-Margallo y Marfil Støtte til de regioner, der ikke er omfattet af
strukturfondenes mål 1 på grund af den såkaldte
"statistiske effekt"

E-0736/04
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José García-Margallo y Marfil Statistik over Erasmus-studerende E-0737/04

José García-Margallo y Marfil Regioner, som ophører med at tilhøre strukturfondenes
mål 1-områder

E-0738/04

José García-Margallo y Marfil EU's fremtidige regionalpolitik for de mest perifere
Middelhavsregioner

E-0739/04

José García-Margallo y Marfil Agentur til bekæmpelse af skattesvig E-0740/04

José García-Margallo y Marfil Beskæftigelsesfremmende skatteincitamenter E-0741/04

José García-Margallo y Marfil Vækstinitiativets regionale indvirkning E-0742/04

José García-Margallo y Marfil MEDA-programmet og regionerne E-0743/04

José García-Margallo y Marfil Fremme af SMV'ernes deltagelse i innovationsprojekter
og forsknings- og udviklingsprojekter

E-0744/04

José García-Margallo y Marfil Styrkelse af  SMV'ers adgang til risikokapitalfonde E-0745/04

José García-Margallo y Marfil Reform af frugt- og grøntsagssektorerne E-0746/04

José García-Margallo y Marfil Beskyttelsesklausul for import af satsumas E-0747/04

José García-Margallo y Marfil Synergi mellem de europæiske finansieringsplaner E-0748/04

Paul Rübig Indførelse af en sektorspecifik tilgang i
udviklingssamarbejdet i EU

E-0749/04

José García-Margallo y Marfil Mulighed for registrering af kreditvurderingsselskaberne i
Europa

E-0750/04

José García-Margallo y Marfil Kommissionens rationalisering af koordinationen af
medlemsstaternes økonomiske politikker

E-0751/04

José García-Margallo y Marfil Forbedring af euroens og EU's image over for tredjelande E-0752/04

José García-Margallo y Marfil Fremme af euroens internationale rolle i transaktioner
mellem lande i eurozonen og tredjelande

E-0753/04

José García-Margallo y Marfil Eventuel etablering af et europæisk retsgrundlag for
"hedge funds"

E-0754/04

José García-Margallo y Marfil Statistikker vedrørende det harmoniserede
forbrugerprisindeks i Europa

E-0755/04

José García-Margallo y Marfil Konsekvenser af integrationen af de europæiske
finansmarkeder på nationalt og regionalt niveau

E-0756/04

José García-Margallo y Marfil Styrkelse af markedsdeltagernes rolle i processen til
integration af de europæiske finansmarkeder

E-0757/04

José García-Margallo y Marfil Opsparernes manglende tillid efter de seneste
finansskandaler

E-0758/04
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José García-Margallo y Marfil En generel ramme for at sikre stabiliteten på de
europæiske finansielle markeder

E-0759/04

José García-Margallo y Marfil Gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser i de nye medlemsstater

E-0760/04

José García-Margallo y Marfil EU-passet og salg af finansielle produkter i Europa E-0761/04

José García-Margallo y Marfil Kommissionens forslag om opfølgning på
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser

E-0762/04

José García-Margallo y Marfil De offentlige myndigheders rolle i perioden efter
handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser

E-0763/04

José García-Margallo y Marfil Anvendelse af førtiltrædelsesmidler E-0764/04

José García-Margallo y Marfil Kreditvurderingsinstitutters adgang til fortrolige
oplysninger

E-0765/04

Giorgio Celli Finansieringen af kanaliseringen Llubí-Crestaxt-Pollensa
(De Baleariske Øer)

P-0766/04

Brian Crowley Handlingsplanen eEuropa 2005 P-0767/04

Patsy Sörensen Udlevering af krigsforbrydere til Danmark P-0768/04

Giovanni Pittella Øget sikkerhed i offentlige bygninger i områder med høj
jordskælvsrisiko

P-0769/04

Seán Ó Neachtain EU-statsborgerskab P-0770/04

Caroline Lucas La Breña II-dæmningen - kompensationsforanstaltninger P-0771/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Østrig E-0772/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Belgien E-0773/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Cypern E-0774/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Tyskland E-0775/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Grækenland E-0776/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Ungarn E-0777/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Litauen E-0778/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Polen E-0779/04

Maurizio Turco Krænkelse af religionsfriheden i Det Forenede Kongerige E-0780/04

Michl Ebner Liberalisering af elmarkedet - Koncessioner til
kraftproduktion

E-0781/04

Michl Ebner Liberalisering af elmarkedet - Særlige
beskyttelsesforanstaltninger

E-0782/04
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James Nicholson Omsorg for mentalt handicappede børn i Rusland E-0783/04

Proinsias De Rossa Familiesammenføring E-0784/04

Proinsias De Rossa Udvisning af forældre til statsborgere i Irland/EU E-0785/04

Proinsias De Rossa Politisamarbejde og menneskerettigheder E-0786/04

Marianne Thyssen Problemer i forbindelse med omsættelse til national
lovgivning af direktiv 2002/2/EF om handel med
foderblandinger

E-0787/04

Giacomo Santini Import af dumpet kobbersulfat P-0788/04

Cristiana Muscardini og andre International piratkopiering af vine - ændring af
forordning (EF) nr. 753/2002

E-0789/04

Roberto Bigliardo Forekomst af farlig dioxin i Acerra kommune (Na), Italien E-0790/04

Alexander de Roo Overgreb på naturparken Ria Formosa (Natura 2000-
område)

E-0791/04

Jonas Sjöstedt Tyrkiets tilbagelevering af ejendomme E-0792/04

Marie-Françoise Duthu Den russisk-tjetjenske konflikt - EU-mægling mellem
Vladimir Putins og Aslan Maskhadovs regeringer

P-0793/04

Paul Rübig Forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne
sygdomme - sjældne lægemidler

E-0794/04

Patricia McKenna Moseskred forårsaget af Derrybrien vindmøllepark E-0795/04

Michel Hansenne Sikkerhed i elevatorer E-0796/04

Ria Oomen-Ruijten Studiefinansiering og den frie bevægelighed for personer E-0797/04

Mihail Papayannakis Amfilohia og Ramsar-konventionen E-0798/04

Baroness Sarah Ludford Det Forenede Kongeriges gennemførelse af direktiv
2000/78/EF

P-0799/04

María Bergaz Conesa Hospitalet "Doctor Moliner de Serra" (Valencia) og
spildevandsbehandling

E-0800/04

Monica Frassoni Jagtundtagelse og beskyttelse af vilde fugle - Sardinien E-0801/04

Jan Mulder Illoyal konkurrence på grund af store forskelle i takster for
destruktion

E-0802/04

Markus Ferber Ansøgning om støttemidler fremsat af hr. Doriano Cataffo E-0803/04

Graham Watson Den internationale Telekommunikationsunion E-0804/04

Graham Watson Den Internationale Telekommunikationsunion E-0805/04

Antonio Di Pietro Tremonti-lov - Mediaset E-0806/04
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Erik Meijer Manglende gyldighed af flyvercertifikat til civilluftfart
ved brug i en anden medlemsstat eller efter revision af
reglerne for ATPL-certifikater

E-0807/04

Erik Meijer Garantier til ofre for forskelsbehandling eller
tilsidesættelse ved vurdering af eksamensbeviser fra andre
medlemsstater om fortsat bevarelse af de samme
rettigheder

E-0808/04

Ian Hudghton Radiomaster på jorden (TETRA) P-0809/04

José Ribeiro e Castro Mord på missionær i Nampula i Mozambique P-0810/04

Enrique Monsonís Domingo og
Joan Vallvé

Planteskadegørere i citrusfrugter E-0811/04

María Sornosa Martínez Overtrædelse af den europæiske lovgivning om
plantebeskyttelsesmidler i Abac-sagen (Valencia)

E-0812/04

Johanna Boogerd-Quaak Betalinger vedrørende miljøvenligt landbrug E-0813/04

Richard Corbett og Linda McAvan Ahmadi-muslimer i Bangladesh E-0814/04

Charles Tannock Massetilbageholdelse af evangeliske kristne i Eritrea E-0815/04

Stefano Zappalà Anerkendelse af eksamensbevis E-0816/04

Stefano Zappalà Finske toldgebyrer E-0817/04

Alexander de Roo Deponering af slam i området Ingensche Waarden E-0818/04

Paulo Casaca Europaskolen i Amsterdam E-0819/04

Ilda Figueiredo Landbrug - Forhandlinger i WTO E-0820/04

Ilda Figueiredo Undertegnelsen af Agadir-aftalen E-0821/04

María Sornosa Martínez Polsk konkurrenceforvridning over for varer fra EU P-0822/04

Emmanouil Bakopoulos Anerkendelse af eksamensbeviser og nægtelse af
ansættelse

P-0823/04

Alexander de Roo Vaccination af hobbydyr P-0824/04

Paulo Casaca Kommissionen skaber usikkerhed om en udtalelse fra
Rådets juridiske tjeneste

P-0825/04

José Ribeiro e Castro Mocambique - Nampula - mord på missionær E-0826/04

María Sornosa Martínez og
Bárbara Dührkop Dührkop

Udvidelse af lufthavnen i San Sebastián E-0827/04

Mario Mauro Parmatour - rejseselskab ejet af Tanzi-familien og
involveret i Parmalat-krakket

E-0828/04

Mario Mauro Parmatour - rejseselskab ejet af Tanzi-familien og
involveret i Parmalat-krakket

E-0829/04
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Alexander de Roo Vaccination af dyr, der holdes som hobby E-0830/04

Ilda Figueiredo Opstilling af radar på Pico do Areeiro -
Miljøkonsekvensanalyse

E-0831/04

Anne Ferreira, Ioannis Souladakis
og Catherine Stihler

Teatertolke og publikum med høreproblemer E-0832/04

Catherine Stihler Momstakst på 0 % eller 5 % på alle audiobøger E-0833/04

Olivier Dupuis Ni års fængsel for salg af 0,5 gram metadon i Rusland E-0834/04

Antonio Di Pietro Ændring af forordningen om mærkning af vin E-0835/04

* * *
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SPØRGETID
(B5-0066/04) den 9 og 10. marts 2004

20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Faren for et EU i to hastigheder H-0068/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Bogmesse i Cuba H-0071/04

Marco CAPPATO CAPPS II-test og krænkelse af EU's lovgivning om
privatlivets fred og databeskyttelse

H-0075/04

Patricia McKENNA Ikke-ophævelse af EU's våbenembargo mod Kina H-0077/04

Bernd POSSELT Menneskehandel og tvangsprostitution H-0079/04

Luisa MORGANTINI Restriktioner for indrejse i de palæstinensiske områder H-0082/04

Seán Ó NEACHTAIN Status som officielt sprog for gælisk (irsk) H-0084/04

Nuala AHERN Eksport af nukleare materialer og atomvåben til Pakistan H-0085/04

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Neil MacCORMICK Mulig misbrug af dominerende stilling H-0067/04

Bill NEWTON DUNN Lige vilkår for mistænkte overalt i EU H-0090/04

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. FISCHLER

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fiskerisektoren i Galicien og det europæiske agentur for
forvaltning af fiskeriet

H-0069/04

Paulo CASACA Hasteforanstaltninger for at undgå rovfiskeri i farvandet
omkring Azorerne

H-0072/04

María IZQUIERDO ROJO Anerkendelse af den faktiske spanske produktion i den
kommende fælles markedsordning for olivenolie

H-0091/04
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Carlos LAGE Tredjelandes anvendelse af bestemte traditionelle
oprindelsesbetegnelser for vin

H-0121/04

Richard HOWITT Midtvejsundersøgelse af sukkerordningen H-0126/04

Fru WALLSTRÖM

Marie ISLER BÉGUIN Negative menneskelige og økonomiske konsekvenser af
forureningen i det udvidede EU

H-0065/04

María BERGAZ CONESA Elledning i Redes, naturpark og biosfære-reservat (Asturien,
Spanien)

H-0066/04

Patricia McKENNA Åbningsskrivelser angående miljø H-0078/04

James FITZSIMONS FN konference om klimaændringer H-0089/04

Robert EVANS Jagttrofæer H-0092/04

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MARTS 2004

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 26 8 18 11 0 0 0 ROCHE

Kommissionen 40 12 24 9 4 0 0 FISCHLER
VITORINO
WALLSTRÖM

I alt 66 20 42 20 0 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

1/2004 340.817 Richard Howitt, Mario Mantovani,
Elizabeth Lynne, Patricia McKenna og
Ilda Figueiredo

Døvblindes rettigheder 12.01.2004 12.04.2004 240

2/2004 340.908 Marie Anne Isler Béguin Den usikre miljøsituation i EU og verden 12.01.2004 12.04.2004 29

3/2004 341.129 Philip Claeys og Koenraad Dillen Den manglende reaktion fra den sydafrikanske
regering på overfald og drab på hvide landmænd

12.01.2004 12.04.2004 17

4/2004 341.430 Hiltrud Breyer, Alexandre de Roo,
Marie Anne Isler Béguin, Paul
Lannoye og Caroline Lucas

Støj fra Lufthavne 26.01.2004 26.04.2004 33

                                                     
1 Situationen pr. 11.03.2004
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5/2004 341.531 Claude Moraes, Stephen Hughes,
Imelda Read, Marie-Hélène Gillig og
Alejandro Cercas

Outsourcing af europæiske arbejdspladser tilAsien,
Afrika og Sydamerika

04.02.2004 04.05.2004 43

6/2004 342.099 Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford,
Johannes Swoboda og Nelly Maes

Romaers fulde og lige deltagelse i det
"ekspanderende Europa"

09.02.2004 09.05.2004 38

7/2004 342.101 Ward Beysen Udsættelse af EU's udvidelse 09.02.2004 09.05.2004 6

8/2004 342.102 Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno
Gollnisch og Mario Borghezio

Tilrettelæggelse af en europæisk mulitidisciplinær
konference om demografi, befolkningens aldring og
den europæiske identitet

09.02.2004 09.05.2004 9

9/2004 342.103 Marie Anne Isler Béguin og Jean
Lambert

Status i Eu som miljøflygtning 09.02.2004 09.05.2004 17

10/2004 342.304 Mario Borghezio Erstatning til ofre for kommunismen i Istrien,
Dalmatien og Venezia-Giulia

11.02.2004 11.05.2004 5



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 33

Bulletin 29.03.2004 - DA - PE 344.002

11/2004 342.557 Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio
Lisi og Georges Garot

Levering af levnedsmidler til godkendte velgørende
organisationer med henblik på iværksættelse af EU's
program om fødevarebistand til de dårligst stillede

20.02.2004 20.05.2004 73

12/2004 342.558 Thierry Cornillet, Monica Frassoni,
Jo Leinen, Mariotto Segni og Diana
Wallis

Afholdelse af en debat om vedtagelse af en
forfatningstraktat

20.02.2004 20.05.2004 107

13/2004 342.559 Gary Titley, Richard Corbett, Martin
Schulz og Olivier Duhamel

60-årsdagen for invasionen i Normandiet 20.02.2004 20.05.2004 31

14/2004 342.561 Robert Evans, Alima Boumediene-
Thiery, Neena Gill og Olle Schmidt

Religionsrettigheder og religionsfrihed i Frankrig og i
Den Europæiske Union

20.02.2004 20.05.2004 30

15/2004 342.763 Philip Bushill-Matthews, Bashir
Khanbhai og Nirj Deva

Religionsfrihed 25.02.2004 25.05.2004 15

17/2004 342.865 Glenys Kinnock, Michael Gahler,
Johan Van Hecke, Nelly Maes og
Pernille Frahm

Styrkelse af EU’s våbeneksportkontrol og
bestræbelserne på at udarbejde en international
traktat om våbenhandel

25.02.2004 25.05.2004 36
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18/2004 343.701 Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Säid
El Khadraoui og Nelly Maes

Støjgener fra lufthavne 10.03.2004 10.06.2004 16

* * *
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Den Europæiske Flygtningefond BUDG (M) 09.03.04 C5-0096/04

PITTELLA
(PSE)

Tredje samhørighedsrapport:
strukturfondene efter 2005

BUDG (M) 09.03.04 C5-0092/04

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Flerårigt fællesskabsprogram med sigte
på forbedret tilgængelighed af digitalt
indhold

BUDG (M) 09.03.04 C5-0082/04

GRUPPE
PPE-DE

Indførelse af visuminformationssystemet
(VIS)

BUDG (M) 09.03.04 C5-0098/04

GRUPPE
PPE-DE

Statistikker over efter- og
videreuddannelse i virksomheder

BUDG (M) 09.03.04 C5-0083/04

GRUPPE
PSE

Samarbejde EU/Latinamerika og Asien:
bistand til hjemstedsfordrevne efter
udgangen af 2004 (ændr. forordn.)

BUDG (M) 09.03.04 C5-0097/04

WYNN
(PSE)

Meddelelse om en samlet politisk ramme
for de næste finansielle overslag efter
2006

BUDG (K) 09.03.04 C5-0089/04

WYNN
(PSE)

Unionens Solidaritetsfond: anvendelse til
naturkatastrofer, almindeligt budget for
2004

BUDG (K) 09.03.04 C5-0134/04

JACKSON
(PPE-DE)

Ændring af direktiv 2001/113 om
marmelade og frugtgelé

ENVI (K) 16.03.04 C5-0128/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Motorkøretøjer: Ensartede tekniske
forskrifter for tyverisikring, FN's
Økonomiske Kommission for Europa

ITRE (K) 18.03.04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Motorkøretøjer: Godkendelse af dæk for
så vidt angår rullestøj - Regulativ fra
FN/ECE

ITRE (K) 18.03.04 C5-0107/04

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Motorkøretøjer: Forskrifter for
brandtekniske egenskaber af materialer til
indvendig indretning - Regulativ fra
FN/ECE

ITRE (K) 18.03.04 C5-0106/04
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Beskyttelse af dybhavskoralrev mod
virkningen af trawling i visse områder af
Atlanterhavet

PECH (K) 17.03.04 C5-0074/04

* * *
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OFFICIELLE DOKUMENTER
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Hvordan kan
bredformat- og højopløsnings-tv bidrage til den globale udbygning af
digitalt tv?

CULT
ITRE

SEC (04) 46
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - nr. 12/2003

AGRI
CONT

SEC (04) 65
endel.

Handlingsplan: Kommissionens handlingsplan på grundlag af
anbefalingerne i Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2002

CONT SEC (04) 79
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Europæisk lovgivning om elektronisk kommunikation og europæiske
markeder for elektronisk kommunikation 2003 - Rapport om
gennemførelsen af EU's lovpakke for elektronisk kommunikation

ITRE COM (03) 715
endel.

Beretning fra Kommissionen: Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2002

EMPL COM (03) 809
endel.

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

LIBE COM (03) 812
endel.

Kommissionens meddelelse om retningslinjer for medlemsstaternes
anvendelse af kriterierne i bilag III til direktiv 2003/87/EF om en
ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet
og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, samt om betingelserne for
påberåbelse af force majeure

ECON
ITRE
JURI
ENVI

COM (03) 830
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om brugen
af artskrydsede vinsorter til fremstilling af kvalitetsvin i bestemte
dyrkningsområder

ENVI
AGRI

COM (03) 838
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om parallelimport af farmeceutiske
specialiteter, for hvilke der allerede foreligger en
markedsføringstilladelse

ENVI
ITRE
JURI

COM (03) 839
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
retningslinjer for anden runde af EF-initiativet Equal vedrørende
tværnationalt samarbejde til fremme af en ny praksis i bekæmpelsen af
forskelsbehandling og uligheder af enhver art i forbindelse med
arbejdsmarkedet "Fri bevægelighed for gode idéer"

FEMM
EMPL

COM (03) 840
endel.

Beretning fra Kommissionen: Almindelig beretning om
førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - SAPARD) i 2002

AGRI
ENVI
ITRE
AFET

COM (03) 844
endel.

Beretning fra Kommissionen: om gennemførelse af direktiv 92/43/EØF
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

ENVI COM (03) 845
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Landbrugets stilling i
Den Europæiske Union - Rapport 2002 - Udgivet i tilslutning til den
almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 2002

RETT
AGRI

COM (03) 852
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Europa og grundforskningen ITRE COM (04) 9
endel.

Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af sukkermajs af
genetisk modificeret Bt11-majs som et nyt levnedsmiddel eller en ny
levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 258/97

AGRI
ENVI

COM (04) 10
endel.

Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om
budgetgarantier i det almindelige budget - situationen pr. 30. juni 2003

AFET
ITRE

BUDG

COM (04) 12
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Rapport om opfølgningen af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling
af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for
studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører,
undervisere og erhvervslærere

EMPL
ITRE
CULT

COM (04) 21
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Udkast til fælles rapport om
beskæftigelsen 2003/2004

ECON
EMPL

COM (04) 24
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
uønskede reklamehenvendelser, også kaldet skidtpost ("spam")

ENVI
ITRE
JURI
LIBE

COM (04) 28
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Det Europæiske Råds forårsmøde:
Gennemførelse af Lissabon-strategien - Reformer for den udvidede
Europæiske Union

EMPL
ENVI
ITRE

ECON

COM (04) 29
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og
Regionsudvalget: Rapport om gennemførelsen af
fællesskabsprogrammerne Kalejdoskop, Ariane og Raphael

CULT COM (04) 33
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Fremme
af teknologi til bæredygtig udvikling: En EU-handlingsplan for
miljøteknologi

ITRE
ENVI

COM (04) 38
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Meddelelse om den fremtidige udvikling med hensyn til EU?s
vandinitiativ og bestemmelserne om oprettelse af en vandfacilitet for
AVS-staterne

DEVE COM (04) 43
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 22/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste begivenheder i Zimbabwe

Bruxelles, den 10. februar 2004

Den Europæiske Union ønsker at give udtryk for sin fordømmelse i forbindelse med indberetninger om den
voldelige bekæmpelse af en fredelig demonstration, der var organiseret af Den Nationale
Forfatningsmæssige Forsamling (National Constitutional Assembly) den 4. februar 2004 i Harare.

I den forbindelse beklager Den Europæiske Union dybt, at et stort antal deltagere i demonstrationen blev
anholdt og angrebet. Den Europæiske Union fordømmer især pågribelsen og mishandlingen af formanden for
Den Nationale Forfatningsmæssige Forsamling, Lovemore Madhuku.

Den Europæiske Union opfordrer regeringen i Zimbabwe til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at
sikre borgernes ytrings- og foreningsfrihed og deres ret til at deltage i fredelige forsamlinger.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt de EFTA-
lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 25.-26. FEBRUAR 2004

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER

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

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

http://www.cese.europa.eu
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 I plenarforsamlingen deltog Loyola de Palacio, næstformand for Europa-Kommissionen, som redegjorde for
Kommissionens arbejdsprogram og Kommissionens forbindelser med Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg.
 
 
1.   KOORDINATION AF DE ØKONOMISKE OG SOCIALE POLITIKKER

•  Budgetpolitik og investeringstype
 –   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne – IT)

 
− Reference: initiativudtalelse – EØSU 322/2004

− Hovedpunkter:

Udvalget fremhæver, at stabilitets- og vækstpagten bør understøttes af tiltag, som ikke blot tager sigte på
at holde inflationen i ave, og på justeringer og begrænsning af gælden, men også på at stimulere den
interne efterspørgsel og de offentlige og private investeringer.

Beskæftigelsespolitikken bør være et af basiskriterierne ved vurderingen af den økonomiske vækst.

Stabilitetspagten bør støttes gennem en omfattende oplysningskampagne, bl.a. ved at inddrage
samfundets mellemniveauer.

Det ville efter udvalgets mening være tilrådeligt at revidere definitionen på "særlige omstændigheder",
som giver lande lov til at overskride pagtens grænse på 3%, og dermed give økonomier i vanskeligheder
eller med negativ årlig vækst et pusterum.

En omlægning af pagten bør indebære, at man overvejer en fælles vækststrategi for EU, bl.a. gennem
finanspolitikken. Udvalget gentager, at det er vigtigt med tilstrækkelig smidighed ved bedømmelsen af
afvigelser fra reglen om "tæt på balance", så investeringer i vækstfremmende aktiviteter muliggøres.

Efter udvalgets mening bør man ikke medregne strategiske investeringer og investeringer med sigte på
vækst i opgørelsen af budgetunderskud og overlade det til Rådet med Kommissionens samtykke at
afgøre, hvad der skal forstås ved "strategiske investeringer" af europæisk interesse.

Det er ligeledes vigtigt at nå frem til at harmonisere kriterierne vedrørende skattesystemerne, så
principperne om rimelighed, proportionalitet og effektivitet knæsættes generelt, og overvåges på
europæisk plan og bakkes op af de europæiske borgere.

 
− Kontaktperson : Roberto Pietrasanta.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen

–    Ordfører: Renate Hornung-Draus (Arbejdsgiverne – DE)
–    Medordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagerne – AT)

– Reference:  Initiativudtalelse – EØSU 325/2004

– Hovedpunkter:

EØSU bifalder rapporten fra taskforcen (formand Wim Kok), som rummer en i vidt omfang afbalanceret
analyse af  de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer. Det bliver gjort helt klart for
 medlemsstaterne, at det haster med reformer.

Taskforcens metode, som går ud på via benchmarking og påvisning af "god praksis" at give anskuelige
ideer til forbedring af de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, hilses velkommen.

EØSU bifalder, at taskforcen også kommer ind på gennemførelsen af de foreslåede reformer. I mange
tilfælde bør der netop på det punkt udfoldes større anstrengelser. Offentligheden må i højere grad end
hidtil overbevises om, at økonomisk og socialt afbalancerede reformer styrker Europa og forbedrer
arbejdsmarkedssituationen.

Dog er der også aspekter i taskforcens rapport, som EØSU stiller sig kritisk til:

· Det havde været ønskeligt, om taskforcen på nogle punkter havde kastet et endnu mere omfattende
blik på de beskæftigelsespolitiske udfordringer, f.eks. ved at fokusere stærkere på formidling af
naturvidenskabelige færdigheder og sociale nøglekompetencer eller på reduktion af hindringerne for
succesrig virksomhedsdrift;

· Det fremhæves ikke tilstrækkeligt, at en vellykket beskæftigelsespolitik ud over strukturelle
foranstaltninger på arbejdsmarkedet forudsætter en vækst- og beskæftigelsesorienteret
makroøkonomisk politik;

· Fremme af varig integration af unge på arbejdsmarkedet er et vigtigt punkt, der ikke er behandlet
tilstrækkelig udførligt. Desuden kommer rapporten hverken ind på arbejdsmarkedsparternes
ubestridte rolle på dette område eller på den betydning, der må tillægges sociale organisationer som
ngo'er, velgørende foreninger og kooperativer, der gør en indsats for arbejdsløse og socialt udstødte;

· I forbindelse med investeringerne i humankapital nævnes lovfæstede, tvungne bidrag fra alle
virksomheder som en af de mulige løsninger til at fordele omkostningerne mellem arbejdsgiverne.
Men på grund af de særlige forhold i de forskellige medlemsstater er det dog tvivlsomt, om en sådan
indgangsvinkel i alle medlemsstater er den rigtige til at fremme investeringer i humankapital.
Derimod forekommer det i mange tilfælde hensigtsmæssigt at fremme udbredelse af frivillige pulje-
og fondsløsninger, herunder af arbejdsmarkedsaftaler, f.eks. på lokalt, regionalt, sektorielt og
nationalt plan, for navnlig at sætte de små og mellemstore virksomheder i stand til at styrke deres
investeringer i humankapital;
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· Mens der i de tematiske kapitler er balance mellem fremme af fleksibilitet og sikkerhed på
arbejdspladsen, lader det afsluttende kapitel 5 om "Governance" meget tilbage at ønske på dette
punkt, idet der her savnes hensyntagen til den nødvendige sikkerhed, som et fleksibelt
arbejdsmarked stiller krav om;

· Man kommer ikke ind på spørgsmålet om, hvilken indflydelse lovgivningen på EU-plan har på den
aktuelle beskæftigelsespolitiske situation;

· Forholdet mellem de i rapporten efterlyste aktive foranstaltninger til fremme af beskæftigelsens
udvikling, som nødvendigvis vil resultere i merudgifter for det offentlige, og på den anden side
kravet om, at disse reformer skal gennemføres inden for de budgetmæssige rammer, som vækst- og
stabilitetspagten fastlægger, behandles ikke tilfredsstillende.

Beskæftigelsens udvikling er for EØSU et centralt tema, hvis videre forløb det vil følge opmærksomt og
aktivt. EØSU håber, at der tages hensyn til dets bemærkninger under de videre drøftelser af dette emne.

Som tidligere fremført flere gange er EØSU overbevist om, at dette kan realiseres ved at inddrage de
autonome arbejdsmarkedsparter kraftigt på alle niveauer og i alle den europæiske beskæftigelsesstrategis
faser, lige fra udarbejdelsen over gennemførelsen til evalueringen, og ved at inddrage de nationale
parlamenter i de nationale procedurer. Skal det kunne lade sig gøre, må der ske en tilpasning af den
tidsmæssige afvikling.

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

2. FORSKNING

•  Forskere i det europæiske forskningsrum
 –   Ordfører: Gerd Wolf  (Andre Interesser – DE)

 
 – Reference: KOM(2003) 436 endelig – EØSU 305/2004

 
 – Hovedpunkter:
 

Udvalget støtter alt i alt de tanker, som kommer til udtryk i Kommissionens meddelelse.

Det fremsætter nærmere kommentarer til følgende emner:

o Menneskelige ressourcer
o Erhvervsforskning
o Forskeres kontraktlige forhold
o Passende ressourcer uden politisk indblanding
o Udvandringen af unge forskere
o Stigning på op til 3% af BNP i udgifterne til forskning
o "Europæisk forskercharter"
o "Kodeks for ansættelse af forskere"

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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o Retningslinjer for forskningspolitikken og Lissabon-målene
o Forskeres karriereudsigter
o Den akademiske verden og erhvervslivet
o Eksistensen af talrige, parallelle, vertikale og horisontale instanser.

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

 
•  Europa og grundforskningen
 – Ordfører: Gerd Wolf (Andre Interesser – DE)

 
 – Reference: KOM(2004) 9 endelig – EØSU 319/2004

 
 – Hovedpunkter:

Udvalget støtter stærkt Kommissionens målsætning, der går ud på også på EU-plan at yde passende
og systematisk støtte til grundforskning og at stille tilstrækkelige midler og egnede, smidige
administrative instrumenter til rådighed herfor.

 – Kontaktperson:  Nemesio Martinez
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
 
 
 3. ENERGI
 
•  Atomkraftens betydning for el-produktionen
 – Ordfører: Claude Cambus   (Lønmodtagerne – FR)
 
 – Reference: Initiativudtalelse  –  EØSU 317/2004
 
 –   Hovedpunkter:

– Atomkraftværkerne producerer en stor del af EU's elektricitet (35%). Atomkraft bidrager i
væsentlig grad til forsyningssikkerheden og til at mindske EU's energiafhængighed.
Atomkraften udgør således et ikke uvæsentligt supplement til overholdelse af Kyoto-
målene.

– Produktionsomkostningerne er stabile og bidrager til stabile priser i EU samt fjerner en
økonomisk usikkerhedsfaktor.

– Vedvarende energikilder, vis udvikling er ønskelig og støttes af EU, formår ikke at overtage
atomkraftværkernes plads og dække den voksende efterspørgsel efter el.

– En styring af energiefterspørgslen vil kunne reducere energiintensiteten i forbindelse med
menneskelige aktiviteter (i erhvervslivet og private husholdninger), men er ikke et
afgørende argument for at afvikle atomkraft, idet besparelserne først og fremmest skal
gennemføres inden for andre typer forbrug end elektricitet, f.eks. transportsektoren.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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– 
– Problemstillingerne i forbindelse med atomkraft hedder sikkerhed, beskyttelse mod de

fysiologiske virkninger af ioniserende stråling, affald og brugt brændsel. På de første to
områder findes der allerede tekniske løsninger og lovgivning, som med tiden vil blive
videreudviklet.

– Nogle medlemsstater gør fremskridt med hensyn til løsningen af affaldsproblemet; nogle
lande (Finland og Sverige) har allerede valgt en løsning og udvalgt et slutoplagringssted;
andre lande (Frankrig og Spanien) har truffet en afgørelse vedrørende affald med lav
radioaktivitet og prøver at finde frem til løsninger for produkter med højere radioaktivitet.

– På baggrund af udtalelsen og konklusionerne mener EØSU, at atomkraft, således som det er
kommet til udtryk i grønbogen, bør være et af elementerne i en diversificeret, afbalanceret,
økonomisk og bæredygtig energipolitik i EU.

– EØSU foreslår afslutningsvis, at der efter denne udtalelses fremlæggelse iværksættes en
oplysningskampagne om de reelle forhold vedrørende atomkraftindustriens betydning –
forsyningssikkerhed, mindsket CO2-udslip, konkurrencedygtige priser, sikkerhed og
affaldsforvaltning – for at give det organiserede civilsamfund mulighed for at foretage en
kritisk analyse af indholdet af debatterne om dette emne.

 
 – Kontaktperson:    M. Siegfried Jantscher
        (Tlf. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
4. LANDBRUG, LANDDISTRIKTUDVIKLING
 
•  Ændring af forordning nr. 1782/2003 (Reform af sektorerne tobak, bomuld, humle og olivenolie)
 –   Ordfører : Fernando Moraleda Quilez (Andre Interesser – ES)
 –   Medordførere: C. Fakas (Andre Interesser – EL)

 Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne – DE)
 Maria Luísa Santiago (Arbejdsgiverne – PT)

 –   Reference: KOM(2003) 698 endelig – 2003/0278 CNS – EØSU 323/2004
 

 –   Hovedpunkter:

Efter EØSU's mening vil støtteafkoblingen i den foreslåede form skabe en række problemer og
vanskeligheder i de berørte sektorer, herunder true produktionen i visse områder og regioner, som i
forvejen har en høj arbejdsløshed. EØSU mener, at der bør foretages særlige analyser af de enkelte
sektorer og regioner af de mulige følger af forskellige satser for støtteafkobling (følger for markedet,
regionen, beskæftigelsen, miljøet osv.), før der træffes afgørelse om ændring af de nuværende
mekanismer. I betragtning af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af
fælles regler for den fælles landbrugspolitisk ordninger for direkte støtte, hvor det overlades til
medlemsstaterne at fastsætte datoen for den nye støtteordnings ikrafttræden mellem 2005 og 2007, bør
denne mulighed efter EØSU's mening også gives i de øvrige sektorer, hvor der gælder lignende
bestemmelser, så medlemsstaterne får et vist spillerum mht. gennemførelsen.

Bomuld: EØSU er ikke enig i Kommissionens analyse, når den vurderer, at dyrkningsarealerne ikke vil
blive reduceret. Efter EØSU's mening kan princippet om helt fri handel eller princippet om, at støtten
skal kobles fra produktion, ikke anvendes i denne sektor.
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Olivenolie: EØSU peger på risikoen for, at produktionen nedlægges, hvilket ikke er foreneligt med
hovedformålet med en markedsordningsreform, især når produktionen er lokaliseret i nogle af de mest
ugunstigt stillede regioner i EU, og relativt set er den mest arbejdskraftafhængige afgrøde.

Tobak: EØSU mener, at hvis EU's tobaksproduktion skulle forsvinde, ville den tobak, som har det
laveste indhold af plantebeskyttelsesmidler i verden og dermed den (miljømæssigt set) mest bæredygtigt
producerede, også forsvinde. Endvidere er der for EØSU at se ikke et økonomisk levedygtigt alternativ i
landbruget til denne afgrøde, som i øjeblikket i sig selv kan skabe lige så mange arbejdspladser og
dermed fastholde befolkningen på landet, således som tobak gør i dag.

Humle:  Efter EØSU's mening bør koblet støtte til humle hæves fra de 25%, som Kommissionen
oprindelig foreslog, til 40% for at give producentsammenslutningerne passende vilkår i udførelsen af
deres opgaver.

 
 – Kontaktperson :  Eleonora Di Nicolantonio
         (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Ændring af Den fælles markedsordning for olivenolie
 –  Ordfører : Maria Luísa Santiago (Arbejdsgiverne – PT)

 –  Reference: KOM(2003) 698 endelig – 2003/0279 CNS – EØSU 310/2004
 
  – Kontaktperson:  Silvia Calamandrei
           (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail :  silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
 
•  Støtte til udvikling af landdistrikterne (EUGFL)
 – Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser – IE)

 – Reference: KOM(2003) 806 endelig – 2003/ 0312 CNS – EØSU 318/2004
  
 –   Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio
            (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
•  Import/hovdyr
 –  Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser – IE)

 –  Reference: KOM(2003) 570 endelig – 2003/0224 CNS – EØSU 309/2004
  
 –  Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio
                      (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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•  Transport af dyr
–   Ordfører: Seppo Kallio  (Andre Interesser – FI)

 
 –   Reference: KOM(2003) 425 endelig – 2003/0171 CNS – EØSU 326/2004
 
 –   Kontaktperson :   Robert Wright

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

5. FISKERI
 
•  Fiskeressourcer i Middelhavet
 –  Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Andre Interesser – ES)

 –  Reference: KOM(2003) 589 endelig – 2003/0229 CNS – EØSU 320/2004
 
 –  Hovedpunkter:
 

Ifølge EØSU har Kommissionen med forordningsforslaget hverken levet op til de forventninger, der blev
skabt med Kommissionens handlingsplan, eller de retningslinjer, som EØSU har angivet i tidligere
udtalelser. Kommissionen giver i forordningsforslaget ingen analyse af de grunde, som den mener giver
basis for en ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1626/94 og de foreslåede tekniske foranstaltninger er
ikke velfunderede set fra et videnskabeligt synspunkt. Kommissionen glemmer igen at nævne og tage
hensyn til de økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige aspekter forbundet med fiskeriet i Middelhavet, idet
der slet ikke refereres til de virkninger, som de foreslåede foranstaltninger kan have for de virksomheder,
arbejdstagere og kystområder, der er stærkt afhængige af fiskeriet. Kommissionen har valgt kun at tilpasse
allerede eksisterende tekniske foranstaltninger, som gøres mere restriktive, uden at finde frem til mulige,
innovative alternativer til disse foranstaltninger gennem en undersøgelse af mere selektive ordninger. Selv
om der i forordningsforslagets er nogle positive aspekter, som stadig kan forbedres, anbefaler EØSU
Kommissionen at trække sit forslag tilbage og fremlægge et nyt, der tager alle ovennævnte spørgsmål i
betragtning.

  
 – Kontaktperson :   Eleonora Di Nicolantonio
    (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :  eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik  (RRR)
 – Ordfører : Eduardo Chagas (Lønmodtagerne – PT)

 – Reference: KOM(2003) 607 endelig  – 2003/0238 CNS – EØSU 321/2004
 
 – Hovedpunkter:
 

EØSU har gentagne gange peget på, at de vigtigste berørte parter – redere og arbejdstagere –
nødvendigvis må inddrages i fastlæggelsen og gennemførelsen af EU's fiskeripolitik. Efter EØSU's
mening sikrer forslaget dog ikke, at de vigtigste aktører i EU's fiskerisektor - især redere og ansatte
fiskere - er passende repræsenteret i RRR. Dette kunne opnås ved i højere grad at inddrage Det
Rådgivende Udvalg for Fiskeri og Akvakultur og de heri repræsenterede europæiske organisationer i
udpegelsen af RRR's medlemmer. EØSU mener endvidere, at de såkaldte "øvrige interessegrupper" har
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for stor vægt i RRR's sammensætning, og foreslår, at deres andel af det samlede medlemstal fastsættes til
20%. Det foreslås endvidere, at der oprettes et RRR for "regioner med interesser i tredjelandsfarvande",
som berører en stor del af EU's fiskerflåde.

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

•  Social samhørighed i Latinamerika og Caribien
 – Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagerne – ES)
 
– Reference:  Sonderende udtalelse – EØSU 315/2004
 
– Hovedpunkter:

Den foreliggende sonderende udtalelse, som Kommissær Christopher Patten har anmodet om, giver
udtryk for de holdninger, som de organiserede civilsamfund i Europa, Latinamerika og Caribien (LAC)
har til social samhørighed. Den vil især fokusere på, hvordan civilsamfundets organisationer kan
bidrage til dette mål f.eks. gennem social dialog, udvikling af socialsikringssystemerne eller fremme af
virksomhedernes sociale ansvar. Denne EØSU-udtalelse skal suppleres med bidrag fra de
latinamerikanske og caribiske organisationer og med konklusionerne fra det tredje møde mellem det
organiserede civilsamfund EU-LAC i Mexico i april 2004.

Udtalelsen forsøger ikke at definere begrebet social samhørighed, men snarere at understrege dens
forskellige dimensioner – politiske, økonomiske, sociale og territoriale – så der ikke blot tages hensyn
til de sædvanlige makroøkonomiske faktorer, men også til andre, såsom uddannelse, institutioner eller
adgang til væsentlige offentlige goder, som er fundamentale for en analyse af den sociale samhørighed i
LAC:

Som EØSU påpeger, er fattigdom og ulighed det klareste udtryk for manglen på social samhørighed i
LAC. Selv om fattigdomstallene i det seneste tiår blev relativt forbedret (fra 48% af befolkningen i 1990
til 43% i 2002), er uligheden blevet ved med at vokse til et punkt, hvor den nu er kronisk. Skønt billedet
varierer kraftigt, er Latinamerika som helhed den region i verden, hvor der hersker mest ulighed. Til den
materielle fattigdom føjer sig den immaterielle fattigdom (adgang til uddannelse og fordeling af
muligheder) samt den retlige fattigdom (reel ulighed for loven, svagt medborgerskab – også i politisk og
social henseende – og en generel usikker livssituation). Alt dette skaber vold, social opløsning og
fremmedgørelse og underminerer institutionernes og det demokratiske systems troværdighed. En nylig
rapport fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) om demokrati i Latinamerika 2004 understreger faren for,
at latinamerikaneres opfattelse af, at deres demokratier er irrelevante, kan blive mere udbredt.
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Et fællestræk ved de latinamerikanske og caribiske lande er, at de bærende strukturer i ethvert moderne
samfund (infrastrukturer, uddannelse, sundhedsvæsenet, skattesystemet, retsvæsenet, social sikring,
arbejdsmarkedsrelationer osv.) er ringe udviklet. UNDP-rapporten går så vidt som til at tale om den
passive stat, som et typisk træk ved mange latinamerikanske lande. Uddannelsessystemets lave kvalitet,
ulige adgang og den manglende forbindelse til erhvervslivet; utilstrækkelighed og urimelighed i
regionens fremherskende skattesystemer samt manglen på generelle sociale sikringssystemer i de fleste
af regionens lande er tre af de klareste udtryk for denne situation. Resultatet er stor ulighed og
udelukkelse af hovedparten af befolkningen fra de eksisterende ordninger.

EØSU påpeger, at en af hovedforudsætningerne for at styrke den sociale samhørighed i LAC er større
effektivitet og demokratisering inden for erhvervslivet, som er hæmmet af den uformelle økonomis
store omfang, markedernes ringe størrelse, ringe erhvervsdiversificering, underudviklet infrastruktur
navnlig inden for transport og kommunikation, forsinkelser i landbrugsreformer, mangel på finansielle
ressourcer og regionens eksterne afhængighed, begrænset udvikling af forskellige former for social
økonomi, dårlig jobkvalitet og –beskyttelse og de praktisk talt ikke-eksisterende rammer for
arbejdsmarkedsrelationer, som er baseret på overholdelse af de grundlæggende arbejdsmæssige
rettigheder, ligevægt og tillid.

Udtalelsen fremhæver ligeledes et aspekt af stor betydning i EØSU's øjne: mere demokrati, højnelse af
livskvaliteten og forbedring af forvaltningen kræver en styrkelse af civilsamfundsorganisationerne og
øget inddragelse af dem i beslutningsprocessen. Dette er en forudsætning for at øge det politiske
demokrati, skabe en mere retfærdig fordeling af den materielle og immaterielle velstand og i højere grad
inddrage de samfundsgrupper og minoriteter i det politiske, økonomiske og sociale liv, såsom den
indfødte befolkning, der gennem århundreder har været udelukket.

Udtalelsen fremsætter en række forslag om de bidrag, som EU/LAC-relationerne kan yde til social
samhørighed i denne del af Amerika. Disse forslag er baseret på to forudsætninger. For det første har
forbindelserne med LAC strategisk betydning for EU - dels for at styrke EU's rolle på verdensplan, dels
for at fremme en ny økonomisk verdensorden og en retfærdig og solidarisk styring af globaliseringen -
og omvendt har forbindelserne til EU betydning for LAC dels for at opnå en mere afbalanceret
integration inden for regionen og styrke dens forhandlingsposition på den internationale arena. For det
andet den overbevisning, at EU – udover at bidrage til den sociale samhørighed i LAC gennem støtte og
udviklingsbistand – må placere dette mål i centrum for sine relationer på alle områder med LAC.

Nogle af udtalelsens forslag tager sigte på at styrke det organiserede civilsamfund (støtte til projekter
til fremme af den sociale dimension i regionale integrationsprocesser, støtte til blandede EU/LAC fora
for erhvervs- og interesseorganisationer, oprettelse af en budgetlinie for styrkelse af sidstnævnte
organisationer, udarbejdelse af et program til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere i LAC);
andre tager sigte på at påvirke udviklingen af erhvervslivet og etablering af demokratiske rammer
for arbejdsmarkedsmarkedsrelationer og social dialog (overførsel af europæiske erfaringer med
social dialog og udvikling af infrastrukturer for at tiltrække udenlandske direkte investeringer, oprettelse
af en SMV-fond for Latinamerika, fælles udviklingsplaner med lande med udvandring til EU,
udarbejdelse af et charter om principperne for virksomhedernes sociale ansvar). Nogle initiativer
tilstræber at mindske udlandsgælden og finansiere udviklingen (muligheder for genforhandling,
gældslettelse eller –eftergivelse gennem programmer for fattigdomsbekæmpelse, miljø- eller
uddannelsessamarbejde, anbefalinger for at forsøge at undgå afhængighed af ratingbureauer). En række
forslag søger at styrke socialsikringsordningerne (styrkelse af europæisk knowhow, støtte til
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indgåelse af internationale aftaler om indvandring, støtte til forvaltning og faguddannelse). Endelig
fremsættes der også en række forslag om udviklingsbistand og –samarbejde gående ud på at øge
koordineringen mellem de europæiske donorlande, tilpasse støtten bedre til de opstillede mål, forsøge at
sikre, at det er modtagerlandene, som træffer de grundlæggende afgørelser om, hvor der skal sættes ind,
bistå de mest trængende lande med at gøre det lettere for dem at optræde selvstændigt i multilaterale
forhandlinger. Den overordnede prioritering bør være uddannelse og styrkelse af institutioner.

– Kontaktperson :   Beatriz Porres De Mateo
(Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)

•  Den amerikanske frihandelsaftale
 Ordfører: Mário Soares  (Lønmodtagerne – PT)

– Reference:  Initiativudtalelse – EØSU 314/2004

– Hovedpunkter:

Det latinamerikanske og caribiske civilsamfunds holdninger til dette projekt er vidt forskellige. På den
ene side ser erhvervslivet FTAA-projektet som en mulighed for at få adgang til det store amerikanske
marked, selv om visse virksomheder frygter den amerikanske og canadiske konkurrence, og på den anden
side har et vist antal sektorer under den amerikanske sociale alliance (fagforeninger, NGO'er,
universiteter) sat sig imod FTAA-projektet, især fordi deres største bekymringer – miljøbeskyttelse,
arbejdstagernes rettigheder, social udstødelse, udlandsgæld, demokrati og respekt for
menneskerettighederne, misbrug af børn samt respekt for oprindelige samfund – ikke inddrages
tilstrækkeligt i projektet.

EU er nødsaget til at mobilisere større politisk vilje til at knytte tættere bånd til de latinamerikanske og
caribiske lande (LAC), især da dette vil være i Unionens egen økonomiske og kommercielle interesse.

Mere end nogen sinde er der et klart behov for Europa i et kriseramt Latinamerika og Caribien. EU
betragtes stadig som en social og politisk referencemodel. Den store udfordring for Latinamerika og
Caribien på nuværende tidspunkt er at finde en alternativ økonomisk og social model til
"Washingtonkonsensussen" og til integrationsprojektet med USA, som forekommer alt for dominerende.

Selv om ønsket om et større europæisk engagement i det latinamerikanske samfund, især blandt eliten,
forekommer indlysende, bør EU fortsat gøre en stor indsats for bedre at inddrage civilsamfundet i sin
strategi. Kun politiske beslutninger truffet på baggrund af tilstrækkelig og effektiv information og med
civilsamfundets deltagelse vil vise, at der er tale om et projekt med gensidige fordele. EU kan ikke tillade
sig at begå de samme fejl, som FTAA-projektet kritiseres for.

– Kontaktperson:   Beatriz Porres De  Mateo
           (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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Den generelle præferenceordning (GSP)

–    Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT)
 
– Reference:  Sonderende udtalelse – EØSU 313/2004
 
– Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens beslutning om at indføre den nye ordning fra 1. januar 2006 uden at
afvente resultatet af Doha-runden på et eller andet uvist tidspunkt i fremtiden og mener, at
målsætningerne for den nuværende ordning er værd at kæmpe for, og at de bør være fundamentet i enhver
ny ordning, som skal afløse de nuværende arrangementer.

Der var en udbredt følelse af, at den nuværende ordning ikke fungerede så godt, som den kunne. F.eks.
går 75% af den samlede toldnedsættelse til lande i Østasien, heraf en tredjedel til Kina; størsteparten af
fordelene tilfaldt de internationale virksomheder, ikke lande; udhulning af toldpræferencerne svækker
effekten af GSP; da tolden generelt sættes ned, mindskes muligheden for at give udvalgte lande
præferencefordel i betydelig omfang; ordningen er sårbar over for svig, og det er en kompliceret sag at
identificere oprindelseslandet, især hvad angår forarbejdede artikler, der indeholder flere materialer eller
delkomponenter. Der er almindelig enighed om, at EU's generelle handels- og udviklingspolitikker ikke
blot mangler sammenhæng, men også ind imellem er indbyrdes modstridende. Skal der rettes op på
denne situation, kræver det en koordineret indsats fra alle EU's institutioner samt aktiv deltagelse af en
række generaldirektorater i Europa-Kommissionen.

EØSU er enig i, at ordningen omfatter for mange lande og mener generelt, at:

•  forenkling af ordningen bør være en primær målsætning for de nye retningslinjer. Udvalget håber, at
dets forslag i udtalelsen om

•  at reducere antallet af begunstigede lande,
•  erstatte de særlige ansporende ordninger med foranstaltningen om midlertidig tilbagetrækning på

grundlag af klart definerede normer,
•  erstatte de nuværende oprindelsesregler med regler baseret på de ikke-præferentielle

oprindelsesregler, reducere intervallet mellem gradueringstidspunktet og referenceperioden og
•  rationalisere de industrisektorer og produktkategorier, som er omfattet af ordningen, vil bringe

opfyldelsen af denne målsætning et godt stykke nærmere.

– Kontaktperson:   Beatriz Porres De Mateo
           (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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 7. DET INDRE MARKED
 
•  Toldkodeks

– Ordfører: M. SIMPSON    (Andre Interesser – UK)

– Reference: KOM(2003) 452 endelig – 2003/0167 COD – EØSU 316/2004
 
 – Hovedpunkter:

Kommissionens meddelelser og forslag til ny forordning giver mulighed for at styrke anvendelsen af en
ensartet toldkodeks i hele Fællesskabet.

Forordningsforslaget om ændring af EF-toldkodeksen er i overensstemmelse med principperne i de to
meddelelser.

Principperne for enkle og papirløse rammer for told og handel er nu logiske og praktiske. De er samtidigt
nødvendige for, at EU’s indre marked kan fungere uden unødvendige handicap.

Principperne bag forsøget på at fastlægge fælles toldstandarder ved EU’s ydre grænser er uløseligt
forbundet med begrebet om EU som ét enkelt samhandelsområde.

Erkendelsen af behovet for samarbejdsrammer, der skal sikre, at toldtjenester, grænsekontrol,
sikkerhedsforanstaltninger og strategier for risikoforvaltning fungerer så effektivt som muligt, hilses også
velkommen.

EØSU ser gerne, at forbedringerne af politikker og tjenester føres ud i livet så hurtigt som muligt.

Da Fællesskabet ikke er ansvarligt for ydelsen af toldtjenester, udgør ændringerne snarere rammerne for
en indre toldinstans, der skal sikre et mere velfungerende Fællesskab.
 

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

 
 

•  Registreringsattester for motorkøretøjer
–   Ordfører: Paulo Barros Vale  (Arbejdsgiverne – PT)

 
 –   Reference: KOM(2003) 510 endelig – 2003/0198 COD – EØSU 304/2004
 
 –   Kontaktperson:   João Pereira Dos Santos
       (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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8. MILJØ- OG FORBRUGERBESKYTTELSE
 
•  Tungmetalkoncentrationer i luften
 – Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgiverne – IE)

 
 – Reference: KOM(2003) 423 endelig – 2003/0164 COD – EØSU 307/2004

 
 – Kontaktperson:   Robert Wright

  (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
 
•  Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer
–  Ordfører: Ann Davison  (Andre Interesser – UK)

 
 –  Reference: KOM(2003) 424 endelig – 2003/0165 COD – EØSU 308/2004
 
 –  Kontaktperson :   Robert Wright
      (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

 9. LIGE MULIGHEDER
 
•  Det Europæiske Handicapår 2003

− Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (Andre Interesser – ES)
 

− Reference: KOM(2003) 650 endelig – EØSU 311/2004
 
− Hovedpunkter:

EØSU hilser det velkommen, at Det Europæiske Handicapår har affødt en konkret handlingsplan for
perioden 2004-2010. Men det må understreges, at handlingsplanen er ret uambitiøs, hvorfor EØSU
ønsker at stille forslag om supplerende elementer:

•  integrere hensynet til handicappede kombineret med en overvågningsmekanisme, som kan sikre, at der
udarbejdes landespecifikke henstillinger

•  anvende strukturfondene med anerkendelse af handicap og handicappede som henholdsvis et
nøgleområde og en højt prioriteret målgruppe

•  udvide integrationen af krav om adgang til informations- og kommunikationsteknologier i indkaldelsen
af offentlige tilbud til at omfatte andre varer og tjenesteydelser

•  behovet for et klart tilsagn om et særligt handicapdirektiv
•  etablere et europæisk netværk vedrørende medier og handicap
•  yde finansielle incitamenter til virksomheder, der sikrer adgangen til deres lokaler og tjenesteydelser
•  nedsætte en gruppe til at overvåge handlingsplanens gennemførelse
•  tage særligt hensyn til de handicappedes rettigheder i forbindelse med alt fremtidigt arbejde vedrørende

menneskerettigheder.

− Kontaktperson:   Alan Hick
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int)
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 10. TELEKOMMUNIKATION
 
•  Overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning
 
 –   Ordfører: Bo Green (Arbejdsgiverne – DK)
 
 –   Reference: KOM(2003) 541 endelig  –  EØSU 324/2004

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

•  Beskatningsordning/Fusion, spaltning og ombytning af aktier
•  
–    Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgiverne – BE)

– Reference: KOM(2003) 613 endelig – 2003/0239 CSN – EØSU 312/2004
 
– Hovedpunkter:

Udvalget støtter fuldt ud Kommissionens forslag om ændring af fusionsdirektivet. Forslagene indebærer
de nødvendige og hensigtsmæssige forbedringer af direktivet og vil gøre det muligt for virksomhederne
– herunder også det europæiske selskab, det europæiske andelsselskab og flere SMV'er – fuldt ud at
udnytte fordelene ved det indre marked, hvilket skulle kunne forbedre virksomhedernes
konkurrenceevne og derved indvirke positivt på jobskabelsen og arbejdsløshedsbekæmpelsen.

Udvalget opfordrer dog Kommissionen til at tage visse væsentlige aspekter, som henstår uløste, op til ny
vurdering; disse behandles i afsnittet med særlige bemærkninger.

– Kontaktperson:  Szij Borbala
            (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)
 
 
 12. KODIFIKATION OG FORENKLING AF FÆLLESSKABS-LOVGIVNINGEN
 
•  Kodifikation/Visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet
 –   Ordfører: Daniel Retureau  (Lønmodtagerne – FR)

 
 – Reference: KOM(2003) 732 endelig – 2003/0285 COD –  EØSU 306/2004

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

* * *
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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

OVERSIGT OVER
EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE
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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: 3
Type: http:

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

Page: 45
Type: http:

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 61
Type: http:

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