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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 29/04 Secretarial assistance allowance

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 DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I LUXEMBOURG

Med skrivelse af 16. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 6 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Luxembourg.

Følgende er valgt1:

GOEBBELS Robert
HENNICOT-SCHOPGES Erna
LULLING Astrid
POLFER Lydie
SPAUTZ Jean
TURMES Claude

* * *

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I BELGIEN

R E T T E L S E

Med skrivelse af 19. juli 2004 har Belgiens kompetente myndigheder meddelt, at følgende medlemmer har
givet afkald på deres mandat som medlem af Europa-Parlamentet:

DAERDEN Michel
DE GUCHT Karel
DI RUPO Elio

Navnene på deres afløsere er endnu ikke meddelt Parlamentet.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM ET MEDLEM
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I BELGIEN

Med skrivelse af 20 juli 2004 har Belgiens kompetente myndigheder meddelt, at følgende medlem er valgt til
Europa-Parlamentet:

Johan VAN HECKE  -  (VLD-VIVANT).

VAN HECKE afløser Karel DE GUCHT, der er udnævnt til udenrigsminister i Belgiens regering.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I ITALIEN

Med skrivelse af 20. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 78 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Italien.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio
FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica

GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
SALVINI Matteo
SANTORO Michele
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
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TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia
VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello

VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 21. juli 2004, tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

M. Mario BORGHEZIO
M.  Umberto ROSSI
M. Matteo SALVINI
M. Francesco Enrico SPERONI

er tiltrådt Gruppen for Selvstændighed og Demokrati (IND/DEM).

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 30.08.2004)

Stiller      Emne          Nr

Evelyne Gebhardt Manglende afsluttende betaling som led i programmet
Interreg II C (CADSES) - støttereference 98/02

P-1520/04

Erika Mann Lukning af OTIS-fabrikken i Stadthagen, Tyskland;
fællesskabsbevillinger til OTIS i Breclav

P-1521/04

Reimer Böge og Willi Piecyk Særafgift på midlertidigt arbejde i Danmark E-1522/04

Christoph Konrad Affaldshåndteringssammenslutningen EKO-City E-1523/04

Doris Pack Interregional sammenkobling af det transeuropæiske
transportnet (bane) Belgien - Luxembourg - Frankrig -
Tyskland

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Oversigt over udbetalinger fra EUGFL E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Automatisk ekstern defibrillator E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Fortrolighed i forbindelse med patientoplysninger E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Mangler i forbindelse med arbejdsudygtighedsforsikrings
grænseoverskridende dækning

E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten Stemmeret for EU-borgere med bopæl i Nederlandene E-1529/04

Albert Maat Fordeling af bistand i Irak E-1530/04

Albert Maat Europæisk støtte til den frugt- og grøntforarbejdende
industri på Sicilien

E-1531/04

Toine Manders Kommunalt forbud mod plakatopsætning E-1532/04

Margrietus van den Berg Klyngeammunition E-1533/04

Peter Skinner Professionelle freelance-arbejderes deltagelse i
arbejdsmarkedsforhandlinger

P-1534/04

Michael Cashman Kondomer/AIDS P-1535/04

Anne Jensen Spionsag E-1536/04

Michael Cashman Kondomer/AIDS E-1537/04

Glyn Ford Beskyttelse af friheden til at skifte religion E-1538/04

Glyn Ford Beskyttelse af friheden til at skifte religion E-1539/04

Glyn Ford Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på
skovbrugsområdet (FLEGT)

E-1540/04
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Glyn Ford Anmodning om fortsættelse af Det Forenede Kongeriges
fritagelse for at pålægge ejere af private fritidsfartøjer fuld
moms og afgift på rød dieselolie

E-1541/04

Glyn Ford Handicap-parkering E-1542/04

Glyn Ford Blåt bristolglas E-1543/04

Avril Doyle Mærkning af præsentationsmåder for fødevarer samt om
reklamer for sådanne fødevarer: alkoholholdige
drikkevarer

E-1544/04

Avril Doyle Mærkning af præsentationsmåder for fødevarer samt om
reklamer for sådanne fødevarer: alkoholholdige
drikkevarer

E-1545/04

Catherine Stihler Anvendelse af MMR-vaccinen i medlemsstaterne E-1546/04

Catherine Stihler Svins velfærd og anvendelse af farebokse E-1547/04

Caroline Lucas Levering af træ E-1548/04

Theresa Villiers EU-litteratur om forfatningen for Europa E-1549/04

Claude Moraes Dyrevelfærd E-1550/04

Christopher Huhne Skattelettelser til stutterier i Irland E-1551/04

Christopher Huhne Handelstal E-1552/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer inden for EU E-1553/04

Christopher Huhne EU's direktiv om "arbejde i højden" E-1554/04

Christopher Huhne Støtteordning for biavlere E-1555/04

Christopher Huhne Biavl E-1556/04

Christopher Huhne Arbejdstid E-1557/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer E-1558/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer og beskæftigelse E-1559/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer og løn E-1560/04

Christopher Huhne Udenlandske direkte investeringer efter sektor E-1561/04

Christopher Huhne Overholdelse af betalingsfrister E-1562/04

Christopher Huhne Pensionsbetalinger E-1563/04

Christopher Huhne Indvirkning af sundhedsforanstaltninger i forbindelse med
import af frugt og grønsager

E-1564/04

Christopher Huhne Officielle fridage E-1565/04

Christopher Huhne Genvinding E-1566/04
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Christopher Huhne Handelselasticitet E-1567/04

Christopher Huhne Våbeneksportens andel af den samlede eksport for hver
medlemsstat

E-1568/04

Christopher Huhne Våbeneksport E-1569/04

Christopher Huhne Plejehjem E-1570/04

Christopher Huhne Tetra-master E-1571/04

Christopher Huhne EU-direktiv om forsikringsformidling E-1572/04

Robert Evans Andelsbevægelsen E-1573/04

Robert Evans Tjekkiets gavefond for ofre for masseudryddelsen af jøder E-1574/04

Robert Evans Drab på gadebørn i Honduras E-1575/04

Peter Skinner Arbejdsløshedsunderstøttelse E-1576/04

Herbert Bösch Mere detaljeret information om hensyntagen til
handicappedes behov i udviklingssamarbejdet

P-1577/04

Heide Rühle Direktiver om miljøoplysninger P-1578/04

Armin Laschet Indhentning  af nærmere oplysninger fra Uzrad Lew til
Kommissionen

P-1579/04

Barbara Weiler Forbrugerbeskyttelse ved kreditaftaler P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Bekæmpelse af børneporno E-1581/04

Robert Evans Årlige statistikker over sygdomstilfælde om bord på
europæiske fly

E-1582/04

Heide Rühle Beskyttelse af vilde heste i Petala, Grækenland E-1583/04

Hiltrud Breyer Gennemførelse af vedtagne natflyvningbegrænsninger i
Köln/Bonn lufthavn

E-1584/04

Hiltrud Breyer Kernekraft i Den Slovakiske Republik E-1585/04

Herbert Bösch CIVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Tilbagebetaling af vejafgifter for benyttelse af Brenner-
motorvejen

E-1587/04

Willi Piecyk Tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af
strafferetlige sanktioner i EU

E-1588/04

André Brie Konklusioner og konsekvenser af REFLEX-
undersøgelsen, som er medfinansieret af Kommissionen

E-1589/04

Caroline Jackson Fortsættelse af LIFE-Natur efter 2006 P-1590/04

John Bowis Konkurrencepolitik E-1591/04
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John Bowis Uddannelsesnormer og gensidig anerkendelse i
tiltrædelseslandene

E-1592/04

John Bowis Beskyttelse af fisk i floden Acheloos i Grækenland E-1593/04

John Bowis Tandblegningsprodukter til brug for tandlæger E-1594/04

John Bowis og Ria Oomen-Ruijten Gennemførelse af direktiver om arbejdstageres sikkerhed
og beskyttelse af sundhedspersonale og deres patienter

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Beskyttelse af skildpadden Caretta-Caretta P-1596/04

Ian Hudghton Forhandlinger med Mercosur-landene om æg og
ægprodukter

P-1597/04

Mario Mantovani Anvendelse af "Made in Italy"- eller "Made in Europe"-
mærket

P-1598/04

Giovanni Fava Flygtninge ombord på Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Retsgrundlag for forslag til forordning om fremme af
handelen med Cypern

P-1600/04

Glenys Kinnock FLEX-ordningen E-1601/04

Glenys Kinnock Somalia E-1602/04

Glenys Kinnock GATS E-1603/04

Glenys Kinnock Zanzibar E-1604/04

Robert Goebbels Sortliste hos Eurostat E-1605/04

Glenys Kinnock Burma E-1606/04

Glenys Kinnock Vestindisk rom E-1607/04

Glenys Kinnock Gennemførelsen af direktivet om rensning af
byspildevand i Spanien

E-1608/04

Glenys Kinnock Aftaler om økonomisk partnerskab E-1609/04

Jan Mulder Konkurrencefordrejning på grund af CO2-tildelingsplaner E-1610/04

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

E-1611/04

Paulo Casaca Underskud - proceduren over for Portugal E-1612/04

Paulo Casaca Negativ reaktion på anmodning om udlevering af liste
over dybhavsfisk og demersale fiskearter

E-1613/04

Mogens Camre Hvordan Kommissionen vil sikre, at EU-midler ikke
bruges til finansiering af terror

E-1614/04

Mogens Camre EU-midler til det palæstinensiske selvstyreområde E-1615/04
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Georgios Karatzaferis Stabilitetspagten og dens bestemmelser E-1616/04

Georgios Karatzaferis Tiltrædelsespartnerskab med Tyrkiet og beskyttelse af
kulturelle bygningsværker

E-1617/04

Georgios Papastamkos Retsgrundlag for Kommissionens forslag til forordning
om indførelse af et finansielt instrument til støtte for det
tyrkisk-cypriotiske samfunds økonomiske udvikling

E-1618/04

Graham Watson Alvorlig situation omkring Platon Lebedevs
helbredstilstand

E-1619/04

Graham Watson Forbud mod krydstogtskibe E-1620/04

Elspeth Attwooll Internet-svindel med numre med overtaksering E-1621/04

Elspeth Attwooll Uønsket almindelig post med pornografisk indhold E-1622/04

Spørgsmål annulleret E-1623/04

Spørgsmål annulleret E-1624/04

Glyn Ford Kommissionens holdning til ændringer foretaget af
forslagene vedrørende flygtningestatus og
minimumsstandarder for anerkendelse af
tredjelandsstatsborgere

E-1625/04

Mario Borghezio Anvendelse af EU-midler til trykning af hadefulde
palæstinensiske skoleprøver

E-1626/04

Roberta Angelilli Situationen vedrørende midler fra Det Europæiske År for
Uddannelse gennem Idræt 2004 til Italien

E-1627/04

Roberta Angelilli Virksomheders sociale ansvar: retlig anerkendelse i EU-
landene

E-1628/04

Roberta Angelilli Støtte til sanering af kvarteret Testaccio i Rom E-1629/04

Roberta Angelilli Støtte til IT-portal om idræt E-1630/04

Roberta Angelilli Solidaritetsfond til erstatning af konfiskeret ejendom
tilhørende italienske flygtninge fra Istrien og Dalmatien
og til erstatning til slægtninge til henrettede

E-1631/04

Roberta Angelilli Finansieringsramme for aktioner til fordel for
forbrugerpolitik i Italien

E-1632/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler til
foranstaltninger til fordel for de italienske regioner

E-1633/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Daphne-
programmet til Italien

E-1634/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
venskabsbyprogrammet til Italien

E-1635/04
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Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Told
2000-programmet til Italien

E-1636/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "sikker anvendelse af internettet" til Italien

E-1637/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Equal-
programmet til Italien

E-1638/04

Roberta Angelilli Støttemuligheder til opførelse af et anlæg til flere formål i
Latina Kommune

E-1639/04

Roberta Angelilli Israels mur på Vestbredden E-1640/04

Roberta Angelilli Støtte til anlæggelse af golfbane E-1641/04

Roberta Angelilli Støtte til beskyttelse af de små lokaliteters kulturarv E-1642/04

Charles Tannock Beskyttelse af religiøse mindretal i Egypten E-1643/04

Glyn Ford Bæredygtig udnyttelse af arealer i byområder E-1644/04

Glyn Ford EU-finansiering E-1645/04

Monica Frassoni Anvendelse af EU-midler til skade for lokaliteter af
fællesskabsbetydning og særlige bevaringsområder i
Basilicata (Italien)

E-1646/04

Monica Frassoni Havbunden i den sydlige del af Adriaterhavet E-1647/04

Monica Frassoni Overtrædelse af retten til miljøinformation og de
italienske myndigheders retsforfølgelser

E-1648/04

Monica Frassoni Torbiere del Sebino-naturreservatet (Brescia) E-1649/04

Monica Frassoni EU-finansiering af portugisisk affaldsforbrændingsanlæg i
lyset af EU's affaldspolitiske mål

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Meda-programmet og kvinder P-1651/04

Catherine Stihler Vedtagelse af en biodiversitetsindikator P-1652/04

Catherine Stihler Undersøgelser af ME (myalgisk encephalomyelitis) E-1653/04

Catherine Stihler Undersøgelser af ME (myalgisk encephalomyelitis) E-1654/04

Catherine Stihler Bestemmelser om tandblegningsprodukter for tandlæger E-1655/04

Glenys Kinnock Uganda E-1656/04

Christopher Huhne Alternative fornyelige brændselskilder E-1657/04

Christopher Huhne Bromerede flammehæmmende kemikalier E-1658/04

Christopher Huhne Ulovligt skovet regnskovs-krydsfiner E-1659/04

Christopher Huhne Bankprovision på tværs af grænserne E-1660/04
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Christopher Huhne Selskabsskat E-1661/04

Christopher Huhne Migranter E-1662/04

Christopher Huhne Pensionsovervågning E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU-midler til skibsværfterne i Galicien: IZAR-FENE's
F&U-projekter vedrørende marin akvakultur

E-1664/04

Renato Brunetta og Mario
Mantovani

Tekstil- og beklædningssektoren E-1665/04

Dorette Corbey og Jan Wiersma Kontrol af skibe, der sejler med giftige stoffer E-1666/04

Spørgsmål annulleret P-1667/04

Bill Newton Dunn Tilsætning af fluor til drikkevand P-1668/04

Bart Staes Straffesagen mod Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Import af sukker fra Balkanlandene P-1670/04

Hiltrud Breyer Pornografi på mobiltelefoner E-1671/04

Theresa Villiers Støjniveauet i Londons undergrundsbane E-1672/04

Renato Brunetta Import af sukker fra Balkanlandene E-1673/04

Ieke van den Burg og Emine
Bozkurt

Revision af den nederlandske lov om arbejdstid E-1674/04

Erik Meijer EU's reaktion på langvarig og gentagen tilbageholdelse af
israelere, som offentligt modsætter sig besættelsen af
palæstinensisk territorium af samvittighedsårsager

E-1675/04

Erik Meijer Manglende videreførelse af virksomheder inden for spor-
og togvognesektoren som følge af koncentration,
liberalisering af transporten og offentlige besparelser

E-1676/04

Erik Meijer Beskyttelse af fabrikker til produktion af spor- og
togvogne mod lukning som følge af for store udsving i
antallet af ordrer

E-1677/04

Erik Meijer Højhastighedstogforbindelsen til Belgien og Frankrig
udenom jernbaneknudepunktet i Breda (Nederlandene)

E-1678/04

Erik Meijer Manglende international forbindelse til
jernbaneknudepunktet Breda som følge af uenighed
mellem jernbaneselskaber

E-1679/04

Erik Meijer Negativ udvikling i boligforhold, sundhedspleje og
beskæftigelse for roma-befolkningen i Slovakiet og
yderligere foranstaltninger til at vende denne udvikling

E-1680/04
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Erik Meijer EU-reglerne for offentlige udbud og konsekvenserne heraf
for kontinuiteten i arbejdet og beskæftigelsen og
erfaringerne hermed på de nederlandske banegårde

E-1681/04

Erik Meijer Mangelfulde internationale forbindelser i den kollektive
transport mellem det europæiske fastland og Irland

E-1682/04

Erik Meijer Brandfare efter ophævelse af obligatorisk regelmæssig
kontrol med sikkerheden i energitilslutninger i
husholdninger som et led i liberaliseringen

E-1683/04

Erik Meijer Opførelse af en stor aflytningsstation med 22 paraboler på
Nederlandenes nordkyst ved landsbyen Zoutkamp til
aflytning af den internationale nyhedsformidling

E-1684/04

Erik Meijer Nederlandenes anvendelse af aflyttede oplysninger med
henblik på  international handel med data og overtrædelse
af nationale og europæiske bestemmelser

E-1685/04

Erik Meijer Beskæftigelse af EU-borgere i en anden medlemsstat mod
ingen eller kun  ringe løn og voldstrusler i tilfælde af
klager

E-1686/04

Erik Meijer Det forholdsmæssigt store  antal catalansktalende og
tidspunktet for ligestilling af catalansk som et af de
officielle sprog i EU

E-1687/04

Erik Meijer Europæiske foranstaltninger til imødegåelse af
genoptagelsen af massedrabet på sæler i Canada ved
indførelse af et generelt importforbud i stedet for
foranstaltninger i de enkelte medlemsstater

E-1688/04

Erik Meijer Manglende EU-beskyttelse mod det fortsatte fiskeri efter
de i Europa næsten uddøde fiskearter  ål og glasål
(åleyngel)

E-1689/04

Erik Meijer Orientering af offentligheden om ansvaret for Phare-
projekterne i Bulgarien og foranstaltninger mod
unødvendige forsinkelser eller indstilling af projekter

E-1690/04

Erik Meijer Vedvarende ekstreme restriktioner i den israelske
statsborger Mordechai Vanunus bevægelsesfrihed og
mulighederne for at give ham hans frihed tilbage i Europa

E-1691/04

Erik Meijer Systematisk anvendelse af strukturfondene og
Samhørighedsfonden i de nye medlemsstater for hurtigst
muligt at afhjælpe den ugunstige stilling, den store roma-
befolkning befinder i

E-1692/04

Theresa Villiers Gennemførelsesforanstaltninger til direktivet om
markeder for finansielle instrumenter

P-1693/04

Brian Crowley Direktiv om skulder-, hofte- og knæimplantater P-1694/04
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James Allister Det irske sprog E-1695/04

James Allister Det irske sprog E-1696/04

Erik Meijer og Helmuth Markov Stop for den såkaldte "Rollende Landstrasse",
elektrificering og intercitytog mellem Tyskland og Den
Tjekkiske Republik efter udvidelsen af Den Europæiske
Union

E-1697/04

Ilda Figueiredo Den nye bananimportordning E-1698/04

Ilda Figueiredo Genmodificerede organismer (GMO) og følgevirkninger
på lang sigt

E-1699/04

Ilda Figueiredo Liberalisering af tekstilsektoren og "Istanbul-erklæringen" E-1700/04

Ilda Figueiredo Liberalisering og tekstilsektorens fremtid E-1701/04

Ilda Figueiredo Genetisk modificerede organismer (GMO'er) og det frie
valg

E-1702/04

Margrietus van den Berg ASEM - Burma P-1703/04

Graham Watson Gruppefritagelser E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Omledning af Ebro-floden. P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 2000/78/EF P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politik til fremme af turismen i Europa E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Politik til fremme af turismen E-1709/04

Carl Schlyter Forholdene i Pamvotis-søen (Ioannina, det nordvestlige
Grækenland)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Mulig ulovlig statsstøtte til flyselskab E-1711/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omledning af Ebro-floden E-1712/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Den nationale vandplan E-1713/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omledning af Ebro-floden E-1714/04

Ilda Figueiredo Den multinationale virksomhed Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Kommissionens undersøgelse af skattefritagelser for
bedækninger i Irland

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Nyt afsnit på E67-vejanlægget i det nordlige Polen E-1718/04
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Robert Evans Insulinkrævende diabetikere E-1719/04

Cristiana Muscardini og andre Afsaltningsanlæg og vandproblemer E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli og Alessandro Foglietta

Forsøg med vækstfaktorer E-1721/04

Maria Martens Gener som følge af rågekolonier E-1722/04

Michl Ebner Ligestilling E-1723/04

Michl Ebner Lige muligheder E-1724/04

Michl Ebner Den internationale dag for bjerge E-1725/04

Michl Ebner Standardisering af færdselstavler E-1726/04

Michl Ebner Problemer med gennemførelse af rygeforbud i italienske
gæstgiverier

E-1727/04

Michl Ebner Data over færdselsulykker E-1728/04

Michl Ebner Nummerplader til cykler E-1729/04

Michl Ebner Barselsorlov til mænd E-1730/04

Michl Ebner Enkemandspension E-1731/04

Michl Ebner Rehabilitering af unge lovovertrædere E-1732/04

Richard Corbett Falske universiteter og universitetsgrader E-1733/04

Mary Honeyball Verifikation af eksperters pålidelighed E-1734/04

Giovanni Fava Anholdelsen af Cap Anamurs kaptajn, ejer og
næstkommanderende

E-1735/04

Avril Doyle Invasiv art: det grå egern P-1736/04

Giusto Catania Udvisning af asylansøgere om bord på skibet "Cap
Anamur"

P-1737/04

Willi Piecyk Kørelys E-1738/04

Rosa Miguélez Ramos Ødelæggelser ved pilgrimsvejen til Santiago de
Compostela efter genoptagelse af anlægsarbejder, der var
blevet indstillet på foranledning af Europa-Parlamentet.

E-1739/04

Bernard Poignant Afskedigelse af sproglærere E-1740/04

Monica Frassoni Motorvej sydvest for Asti trussel mod prioriteret art i
lokaliteten af fællesskabsbetydning Stagni de Belangero

E-1741/04

Roberta Angelilli Støtte til genbrug af plastik E-1742/04

Roberta Angelilli Støtte til etablering af geotermiske brønde E-1743/04

Charles Tannock Restriktioner for anvendelsen af Eurodac-data E-1744/04
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Charles Tannock Restriktioner for anvendelsen af Eurodac-data E-1745/04

Charles Tannock Vigtigheden af at indlede dialog med islamiske lærde med
henblik på at klarlægge grænserne for anvendelse af
"sharia"-lovgivning

E-1746/04

Graham Watson Løntillæg ("threshold") til britiske lærere ved
Europaskolerne

E-1747/04

Charles Tannock Terrorisme i det østlige Turkistan P-1748/04

Charles Tannock og Geoffrey Van
Orden

Eventuelle handelssanktioner mod Burma E-1749/04

Charles Tannock Forfølgelse af kristne i Sri Lanka E-1750/04

Charles Tannock Fængslingen af Jorge Luis Garéia Perey i Cuba E-1751/04

Charles Tannock Beskyttelse af fiskebestande mod skarver E-1752/04

Charles Tannock Privatisering af jernbaner - EU-direktiv af 1991 - Direktiv
91/440/EØF

E-1753/04

Charles Tannock Jordlove i regionen Valencia E-1754/04

Charles Tannock og José Ribeiro e
Castro

Humanitær krise i Darfur-provinsen i det vestlige Sudan E-1755/04

Roger Helmer Falun Gong E-1756/04

Dorette Corbey Gennemførelse af rammedirektivet om vand E-1757/04

Dorette Corbey Genbrugsemballage P-1758/04

Eva-Britt Svensson For få kvinder i ledende stillinger E-1759/04

Eva-Britt Svensson For få kvinder i ledende stillinger E-1760/04

Eva-Britt Svensson Ligestilling mellem kønnene E-1761/04

Eva-Britt Svensson Ligestilling mellem kønnene E-1762/04

Eva-Britt Svensson Kvindelig formand for Kommissionen E-1763/04

Eva-Britt Svensson Kvindelig formand for Kommissionen E-1764/04

Eva-Britt Svensson Ligestilling mellem kønnene i forbindelse med
udnævnelsen af kommissærer

E-1765/04

Eva-Britt Svensson Ligestilling mellem kønnene i forbindelse med
udnævnelsen af kommissærer

E-1766/04

Eva-Britt Svensson Bestemmelser for udnævnelse af nye kommissærer E-1767/04

Eva-Britt Svensson Ligestilling og familiepolitik E-1768/04

Michl Ebner Motorvejen mellem Toledo og Ciudad Real - N IV E-1769/04
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Michl Ebner Liberalisering af elmarkedet - koncessioner på store
vandafledningsarbejder med henblik på produktion af
hydroelektricitet

E-1770/04

Giles Chichester Udvalget for Andragenders henstillinger vedrørende DVT
(dyb venøs trombose) og advarsel på flybilletter

E-1771/04

Béatrice Patrie Afslutning af Unionens program for levering af
levnedsmidler til de socialt dårligst stillede

E-1772/04

Béatrice Patrie Afslutning af Unionens program for levering af
levnedsmidler til de socialt dårligst stillede

E-1773/04

Herbert Bösch Korruptionsmistanke: Det Europæiske Agentur for
Genopbygning i Balkan-området

E-1774/04

Jonas Sjöstedt Sverige som medlemsstat med dispensation E-1775/04

Jonas Sjöstedt Sverige som medlemsstat med dispensation E-1776/04

Mario Mauro Direktiv fra Italiens nationale olympiske komité og
beskyttelse af centrene for unge sportstalenter

P-1777/04

Paul Rübig Nuklear sikkerhed og udvidelsen af EU P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Behandlingen af græske studerende i Polen P-1779/04

Paul Rübig Schweiz: Førstegangsgodkendelse af dieseldrevne
personkøretøjer - obligatorisk påbud om sodpartikelfiltre
fra den 1. januar 2006

E-1780/04

Paul Rübig Efter hvilke kriterier tildeles støtten til Life-projekter E-1781/04

Paul Rübig Regnskabsmæssig dokumentation for eksterne og interne
fællesskabsleverancer

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Græske lastbilers sikre kørsel gennem Italien E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis En mykensk bro på én-euro-sedlerne E-1784/04

Charles Tannock Tilbageholdelse af kristne i Kina E-1785/04

Charles Tannock Tilbageholdelse af kristne i Laos E-1786/04

Charles Tannock Fortsatte drab på kristne i det centrale Sulawesi i
Indonesien

E-1787/04

Sérgio Marques Adgang for regionerne i Fællesskabets yderste periferi til
strukturfondene efter 2006

E-1788/04

Paul Rübig Gennemførelse af direktiv 97/55/EF E-1789/04

David Hammerstein Mintz Manglende gennemførelse af målene for projektet
vedrørende kanaliseringen af Llubí-Crestaxt

P-1790/04

Jamila Madeira Forebyggelse af brande P-1791/04
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David Hammerstein Mintz Udslip af metaller i emaljeindustrien E-1792/04

David Hammerstein Mintz Almerías Industri- og Teknologipark (PITA) i et område
af fællesskabsbetydning (Almería)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz Projekt for anlæg af vandledning fra dæmningen Cerro
Blanco (floden Grande) til
drikkevandsbehandlingsanlægget "El Atabal"

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Hvidvaskning af penge E-1795/04

Richard Corbett Afslutning af kontrakt med sproglærere E-1796/04

Jutta Haug Økonomisk støtte ved flytning af arbejdspladser P-1797/04

Raül Romeva Rueda Eksport af lette våben og ammunition til Sudan P-1798/04

Antonio Di Pietro Evighedsvikarer på den italienske stats matrikelkontor P-1799/04

Richard Corbett Anvendelse af "bursenge" i EU-medlemsstaterne E-1800/04

Raül Romeva Rueda Eksport af lette våben og ammunition til Sudan E-1801/04

Raül Romeva Rueda Mularroya-dæmningen og omledningen af Jalón-floden i
Aragón (Spanien)

E-1802/04

Giovanni Pittella Minedrift ved Rosia Montana (Rumænien) E-1803/04

Czesław Siekierski Beskyttelse af de nye EU-landes (især Polens) markeder
for blød frugt

E-1804/04

Werner Langen Statsstøtte til teknologi- og erhvervscentre -
markedsføring af brændstofceller

P-1805/04

Lissy Gröner Udgifter på EU-budgettet til ligestilling, kvinders
selvstændiggørelse og gender budgeting i 2003 og 2004

P-1806/04

Christoph Konrad Grænseoverskridende momssvig E-1807/04

Hiltrud Breyer Støtte til højtemperaturreaktorer E-1808/04

Hiltrud Breyer Garanti for adgang til animalsk insulin E-1809/04

Hiltrud Breyer Kontrol af olivenoliers kvalitetskendetegn E-1810/04

Hiltrud Breyer Fuglebeskyttelsesdirektivet - Maltas EU-tiltrædelse E-1811/04

Elspeth Attwooll Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer E-1812/04

Antonio Di Pietro Max-Planck-selskabets forskelsbehandling af ph.d.-
studerende fra andre EU-lande

E-1813/04

Sérgio Ribeiro De finansielle overslag 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Gennemførelse af Strukturfondene E-1815/04
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Roberto Musacchio Virksomheden San Benedettos opførelse af
mineralvandsfabrik i Padernello (Treviso), Italien

P-1816/04

Roberto Musacchio Hindring af udflytning af virksomheder og sikring af
beskæftigelsen i Europa

E-1817/04

Graham Watson Forfølgelse af kristne E-1818/04

Anne Jensen Placering af agenturer E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bekæmpelse af menneskehandel efter udvidelsen E-1820/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bekæmpelse af menneskehandel efter udvidelsen E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann Statsstøtte til France Télécom E-1822/04

Béla Glattfelder Kommissionens forslag om reform af sukkerpriserne P-1823/04

Paulo Casaca Frigivelse af bundtrawl og hildingsnet i den autonome
region Azorerne

P-1824/04

Luciana Sbarbati Reform af den fælles markedsordning for sukker P-1825/04

Emma Bonino Krænkelse af retsstaten og de demokratiske principper i
Cambodja

P-1826/04

Marco Pannella Cambodjas krænkelse af Montagnard-flygtninges
rettigheder

P-1827/04

Richard Corbett Aldersdiskrimination i adgangen til finansiering E-1828/04

Richard Corbett Aldersdiskrimination på forsikringsmarkedet E-1829/04

Richard Corbett Aldersdiskrimination i den frivillige sektor E-1830/04

Erik Meijer Utilstrækkelig opsporing og utilstrækkelig
rensningsteknik for radioaktivt materiale i skrot;
fremskridt i forbindelse med direktiv 96/29/Euratom

E-1831/04

Erik Meijer Vildledning af forbrugere og religiøse grupper gennem
fortsat tilsætning af billige ingredienser i form af vand og
svine- og okseproteiner til kyllingekød

E-1832/04

Erik Meijer Drab på unge fugle, der er beskyttet af habitat- og
fugledirektivet, på grund af for tidlig græsslåning i den
nederlandske del af området Zeeuws-Vlaanderen

E-1833/04

Erik Meijer Ændrede målsætninger for det offentligt-private
samarbejde om gartneriudviklingsselskabet i den
nederlandske provins Noord-Brabant

E-1834/04

Erik Meijer Faldende overlevelseschancer for virksomheder i svagt
stillede regioner og truede brancher efter skærpelse af
statsstøttekriterierne

E-1835/04
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Erik Meijer Nederlandsk støtte til områder med økonomisk-
geografiske fordele i stedet for ugunstigt stillede områder
og konsekvenserne heraf for anvendelsen af EU-
strukturfondene

E-1836/04

Erik Meijer Den israelske mur gennem palæstinensisk område og
midler til snarest muligt at bringe Israels tilsidesættelse af
den divergerende verdensopinion herom til ophør

E-1837/04

Graham Watson Gibraltar og EU-konventet E-1838/04

Graham Watson Gibraltar og EU-konventet E-1839/04

Cristiana Muscardini Eksamensbeviser: Ækvivalens og ligestilling E-1840/04

Mario Mauro og Antonio Tajani Drab af kristne i Irak E-1841/04

Mario Mauro og Antonio Tajani Drab af kristne i Irak E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Sudan/Darfur P-1843/04

Philip Bradbourn Strukturfonde P-1844/04

Erik Meijer Gældende sikkerhedsnormer for pipelines og eventuelle
skærpelser på EU-plan

E-1845/04

Erik Meijer Økonomiske betragtninger i forbindelse med den teknik,
der anvendes ved bygning og anvendelse af pipelines og
de deraf følgende sikkerhedsrisici

E-1846/04

Erik Meijer Forhandlinger om oprettelsen af raket- og radarbaser i
Polen, Rumænien og Bulgarien i forbindelse med det
amerikanske "Star Wars"-projekt

E-1847/04

Erik Meijer Ændring af europæiske licitationsbestemmelser med
henblik på at gøre det muligt for myndigheder at tage
større hensyn til de miljømæssige følger i forbindelse med
tildeling af kontrakter

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Foranstaltninger, som Kommissionen påtænker at træffe
for at afskaffe praksis med at fastholde uacceptabelt høje
priser i de græske supermarkeder

E-1849/04

Graham Watson Omklassifikation af affald fra printerpatroner E-1850/04

Cristiana Muscardini Dom fra den amerikanske højesteret og beskyttelse af
mindreårige på internet

E-1851/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - myndighedernes krænkelse af retten til at
organisere sig og tilslutte sig den internationale
sammenslutning til støtte af politiske fanger

E-1852/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - myndighedernes krænkelse af retten til at
organisere sig og tilslutte sig den internationale
sammenslutning til støtte af politiske fanger

E-1853/04



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 29

Bulletin 13.09.2004 - DA - PE 347.429

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - den politiske fange Nabil El Ouaers
sultestrejke

E-1854/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - den politiske fange Nabil El Ouaers
sultestrejke

E-1855/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - den farceagtige retssag mod internetbrugerne
fra Zarzis

E-1856/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - den farceagtige retssag mod internetbrugerne
fra Zarzis

E-1857/04

Emma Bonino og Marco Pannella Den Europæiske Unions støtte af Tunesiens reformforsøg
vedrørende foreningsfrihed og domstolenes uafhængighed

E-1858/04

Emma Bonino og Marco Pannella Tunesien - EU-program til støtte for medierne og garantier
for adgang hertil for uafhængige journalister og
presseorganer og journalister og presseorganer fra
oppositionen

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Fransk anmeldelsespligt for pengeoverførsler E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Foranstaltninger til at sikre tilbagevendende græske
politiske flygtninges sociale rettigheder

E-1862/04

Adriana Poli Bortone Gratis udlån fra biblioteker P-1863/04

Baroness Sarah Ludford International adgang til telefonbaserede tjenesteydelser E-1864/04

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 74/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af den formelle indledning af forhandlinger mellem Colombias regering og
AUC's paramilitære enheder

Bruxelles, den 30. juni 2004

Den Europæiske Union erindrer om Rådets konklusioner fra januar 2004 og om London-erklæringen fra
2003 og gentager, at dens politik i lang tid har været at støtte en forhandlingsløsning på den væbnede
konflikt i Colombia, bl.a. gennem direkte kontakter til de ulovlige væbnede enheder, der er rede til at
forhandle om en fredsaftale. Den Europæiske Union tror ikke på en rent militær løsning på konflikten i
Colombia. EU understreger derfor, at det er vigtigt konstruktivt at overveje, hvorledes man kan komme
nærmere på en fredelig løsning, og at det er nødvendigt, at alle ulovlige væbnede enheder deltager i
forhandlingsprocessen og handler i overensstemmelse hermed.

Den Europæiske Union bekræfter, at EU er rede til at bistå med at finde en fredelig og varig løsning på
konflikten som led i en troværdig og samlet fredsstrategi. EU understreger, at det er nødvendigt hurtigt at
udforme og gennemføre en sådan strategi, og fremhæver i den forbindelse den vigtige indsats, som De
Forenede Nationers generalsekretær yder. EU fremhæver ligeledes betydningen af en regelmæssig
konstruktiv dialog mellem regeringen og det civile samfund.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den colombianske regerings bestræbelser på at afvæbne og
demobilisere de paramilitære enheder og vil med stor interesse følge forhandlingerne med Colombias
Forenede Selvforsvarsstyrker (AUC) i "forhandlingszonen". Det vedvarende engagement, som
Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) udviser gennem sin mission til støtte for fredsprocessen i
Colombia, er et vigtigt regionalt bidrag til denne proces. Den Europæiske Union støtter disse bestræbelser,
men beklager de paramilitære enheders fortsatte voldshandlinger og krænkelser af humanitær folkeret i
modstrid med den våbenhvile, de selv har erklæret.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den colombianske regerings indsats for at indlede en
fredsdialog med Den Nationale Befrielseshær (ELN) med den mexicanske regering som mægler. Den
Europæiske Union værdsætter i høj grad Mexicos betydningsfulde bidrag til tidligere fredsprocesser i
regionen og støtter fuldt ud landets rolle som mægler i enhver proces, som ELN deltager i.

Den Europæiske Union betoner atter, at alle ulovlige væbnede enheder bør indstille fjendtlighederne. En
hurtig løsladelse af alle tilbageværende gidsler og kidnappede personer vil sende et meget positivt signal om,
at de ulovlige væbnede enheder har til hensigt at slå ind på fredens vej.

Den Europæiske Union er fortsat yderst betænkelig ved den alvorlige situation for menneskerettighederne og
den humanitære folkeret i Colombia. EU er af den opfattelse, at disse aspekter samt konfliktofrenes ret til
sandhed, retfærdighed og erstatning skal stå højt på dagsordenen for enhver forhandlingsproces, og at der
især skal lægges vægt på implementering af henstillingerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder.
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Den Europæiske Union understreger ligeledes, at EU kraftigt støtter det arbejde, der udføres af
menneskerettighedsforkæmpere i Colombia såvel som andre steder, hvilket fremgår af vedtagelsen for nylig
af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere. I Guadalajara-erklæringen gav alle
landene i Den Europæiske Union, Latinamerika og Caribien udtryk for, at de fuldt ud forpligter sig til - i
overensstemmelse med folkeretten og FN's Generalforsamlings resolution 53/144 - at yde sammenhængende
og effektiv støtte til de enkeltpersoner, organisationer og institutioner, herunder
menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for at fremme og beskytte menneskerettighederne. Den
Europæiske Union opfordrer de colombianske myndigheder til at afholde sig fra udtalelser, der kan bringe
menneskerettighedsforkæmperes rettigheder i fare, og til at sikre overholdelsen af det præsidentielle
direktiv 07 fra september 1999 og forsvarsministeriets direktiv 09 fra juli 2003.

Den Europæiske Union ser frem til en positiv udvikling, der kan bringe en løsning på konflikten i Colombia.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Kroatien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 81/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Afrika og Den Afrikanske Union i anledning af AU-topmødet den 6.-8. juli 2004 i Addis Abeba

Bruxelles, den 6. juli 2004

1. Den Europæiske Union lykønsker Den Afrikanske Union med de store fremskridt, den har gjort hen
imod opfyldelse af sine mål og gennemførelse af sine programmer og aktiviteter, og gentager sit
tilsagn om at ville styrke forbindelserne med Den Afrikanske Union i bredest mulig forstand. 25
europæiske lande ser nu frem til en videreudvikling af deres forbindelser med Afrika.

2. Den Afrikanske Union har især i det forløbne år gjort store fremskridt hen imod etablering af en
kontinental arkitektur for fred og sikkerhed. Oprettelsen af det afrikanske Freds- og Sikkerhedsråd
(PSC) og vedtagelsen af procedurereglerne for dette samt fremskridtene med hensyn til etablering af
afrikanske stand-by-styrker og et hurtigt varslingssystem vil udgøre et vægtigt bidrag til styrkelse af
Afrikas kapacitet med hensyn til konfliktforebyggelse og -løsning. Den Europæiske Union vil
udbygge samarbejdet med Afrika inden for fred og sikkerhed i den kommende tid.

3. EU's fredsfacilitet for Afrika, som blev etableret efter anmodning fra Den Afrikanske Union, vil styrke
Den Afrikanske Unions kapacitet til at deltage i fredsstøttende og fredsbevarende operationer.
Finansieringsordningerne for faciliteten blev godkendt i foråret, og Den Afrikanske Unions
overvågningsstyrke i Dafur vil som den første få støtte fra faciliteten.
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4. Det er ligeledes opmuntrende, at regionale organisationer har taget skridt til at oprette strukturer til
støtte for den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur. Under det nederlandske EU-formandskab vil
samarbejdet mellem EU og Afrika fortsat være stærkt fokuseret på en styrkelse af afrikanske
organisationers og institutioners udvikling på det institutionelle og operationelle område.

5. Den Europæiske Union har noteret sig de positive bestræbelser, afrikanske lande udfolder for at
konsolidere demokratiske principper, god regeringsførelse og respekt for retsstatsprincippet og
menneskerettigheder. Indvielsen af det pan-afrikanske parlament i marts i år er endnu et bidrag til øget
beskyttelse og overholdelse af menneskerettigheder. EU vil fortsætte sin bistand med henblik på at
styrke de relevante institutioner på dette område.

6. NEPAD er et afrikansk ledet initiativ uden fortilfælde, som prioriterer bedre regeringsførelse og
gensidig respekt og ansvarlighed i forbindelserne mellem Europa og Afrika. Vi bifalder den nye ånd
præget af initiativer og ejerskab, der hersker på det afrikanske kontinent.

7. Den Europæiske Union hilser operationaliseringen af den afrikanske "peer review"-mekanisme som et
værdifuldt redskab til fremme af bedre regeringsførelse i Afrika, og Den Europæiske Union tilskynder
de lande, der endnu ikke har tilsluttet sig review-processen, til at gøre det. Omfanget og anvendelsen
af den afrikanske "peer review"-mekanisme vil vise sig inden længe, da review-processen nu er indledt
i Ghana.

8. Den Europæiske Union bekræfter på ny betydningen af den dialog mellem EU og Afrika og det
strategiske partnerskab med Afrika, som Den Europæiske Union forpligtede sig på i 2000 i Cairo. Den
Europæiske Union har til hensigt gennem den udvidede politiske dialog med Afrika og Den
Afrikanske Union at arbejde for afholdelse af andet topmøde i Lissabon mellem EU og Afrika, så snart
forholdene tillader det.

9. Den Europæiske Union vil fortsat være Afrikas urokkelige partner i kampen mod hiv/aids. Hiv/aids-
pandemien griber fortsat ødelæggende ind i alle samfundssektorer, bl.a. sikkerhedssektoren, og
undergraver den afrikanske udviklingskapacitet. Følgerne af hiv/aids på udviklingen i Afrika bør være
et vigtigt element i den politiske dialog med de afrikanske partnere, herunder også udbredelsen af
hiv/aids i konfliktområder og fredsbevarende foranstaltninger.

10. Europa og Afrika har et stærkt engagement i gennemførelsen af erklæringen fra årtusindtopmødet og
virkeliggørelsen af årtusind-udviklingsmålene. Finansieringen af fattigdomsstrategierne må forbedres
yderligere for at bringe årtusind-udviklingsmålene inden for rækkevidde, samtidig med at der skal
skabes større sammenhæng i udenrigspolitikkerne. Afrikanske og europæiske partnere bør være fuldt
opmærksomme på erhvervslivets bidrag til opfyldelsen af årtusind-udviklingsmålene. Betydningen af
et positivt erhvervsmiljø og et godt investeringsklima må ikke undervurderes. Innovation skal spille
sin rolle, da det står klart, at traditionelle strukturer ikke kan give den vækst, der er nødvendig for at
opfylde målene.
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11. Den Europæiske Union er fast besluttet på at fortsætte sin støtte til den regionale integrationsproces og
styrke Afrikas handelskapacitet. Indledningen af forhandlinger om en aftale om økonomisk
partnerskab med Vestafrika, Centralafrika og Øst- og Sydafrika er en vigtig milepæl i samarbejdet
mellem EU og Afrika på dette område. EU ser med tilfredshed på afgørelsen om at oprette en fælles
overvågningsmekanisme for Europa-Kommissionen og kommissionen for Den Afrikanske Union,
således at de kan samarbejde for at sikre, at der er sammenhæng mellem de regionale økonomiske
fællesskaber, der deltager i forhandlingerne om en aftale om økonomisk partnerskab og oprettelsen af
det Afrikanske Økonomiske Fællesskab, og at de virker gensidigt forstærkende. I den kommende
periode prioriteres en vellykket afslutning af Doha handelsforhandlingsrunden, hvor der tages
tilstrækkeligt hensyn til udviklingslandenes behov.

12. I deres fælles erklæring om effektiv multilateralisme har EU og Afrika fremhævet deres stærke støtte
til det mulitilaterale system for at håndtere globale trusler og udfordringer. De var enige om, at et
effektivt multilateralt system, herunder en regelbaseret international orden og stærke internationale
institutioner, er væsentlige for at løse de indbyrdes forbundne problemer med konflikter, fattigdom,
underudvikling og manglende sikkerhed for mennesker.

13. En bæredygtig udvikling i de afrikanske lande er helt afhængig af, at der findes en løsning på Afrikas
gældsproblem. EU hilser med tilfredshed den fælles rapport om den afrikanske gældsbyrdes omfang,
art og følger, der er udarbejdet af afrikanske og europæiske eksperter inden for gældsætning.
Rapporten indeholder en fælles opfattelse og analyse af afrikanske landes udlandsgæld. Fremskridt
hen imod langsigtet holdbar gældsætning bør være vort vigtigste mål.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien, de potentielle kandidatlande, der er
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island og Norge,
der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 82/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende sagen mod pastor Bizimungu

Bruxelles, den 9. juli 2004

Den Europæiske Union noterer sig med bekymring den dom, der blev afsagt af Retten i Første Instans den 7.
juni i sagen mod den tidligere præsident, pastor Bizimungu, tidligere transportminister Charles Ntakirutinka
og seks medtiltalte. Det ser ud til, at der ikke er levet op til internationale standarder for retfærdighed og
upartiskhed i sagen.

Den Europæiske Union har givet udtryk for bekymring over de anklager, der er rejst mod pastor Bizimungu
og hans medtiltalte, siden de blev arresteret i maj 2002, og de forsinkelser, der har præget retssagen og som
betyd, at sagen først startede i marts 2004. EU giver også udtryk for bekymring over, at der over en måned
efter domsafsigelsen ikke er offentliggjort en fuld skriftlig dom.
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Den Europæiske Union henstiller indtrængende til Rwanda, at den appel, pastor Bizimungu og hans
medtiltalte har indgivet, behandles hurtigt og i overensstemmelse med retfærdig rettergang. Den Europæiske
Union ønsker at gentage, at der er behov for et uafhængigt og upartisk retsvæsen.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 83/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om frigivelsen af politiske modstandere i Cuba

Bruxelles, den 15. juli 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den nylige frigivelse af politiske modstandere, der blev
holdt fængslet i Cuba. Dette udgør en positiv gestus fra de cubanske myndigheders side. Den Europæiske
Union minder imidlertid om, at målet stadig er en øjeblikkelig frigivelse af samtlige politiske fanger. Den
bekræfter endvidere på ny sit ønske om at genoptage en dialog med de cubanske myndigheder, således at der
hurtigt kan opnås mærkbare resultater på det politiske og økonomiske område samt med hensyn til
menneskerettigheder og samarbejde.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 84/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valgprocessen i Burundi

Bruxelles, den 15. juli 2004

Den Europæiske Union følger med stor interesse udviklingen i fredsprocessen i Burundi. De Forenede
Nationers fredsbevarende operation (ONUB), der blev indledt den 1. juni 2004 under ledelse af FN-
generalsekretærens særlige repræsentant Carolyn McAskie, er en international indsats uden fortilfælde i
Burundi. Det er vigtigt, at denne internationale indsats modsvares af en politisk vilje i Burundi, der står mål
med de politiske udfordringer og udfordringerne i forbindelse med genopbygning og udvikling.

Den Europæiske Union bekræfter på ny sin støtte, navnlig økonomisk, til processen i forbindelse med
afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR) og processen i forbindelse med reformen af forsvars- og
sikkerhedsstyrkerne. Den Europæiske Union ønsker, at alle aktørerne i disse processer (den burundiske hær,
de tidligere væbnede grupper, Verdensbanken gennem MDRP-programmet og de øvrige bilaterale eller
internationale aktører) fastholder en tæt, operationel koordination under ONUB med henblik på at fuldføre
disse processer.

For at bevare fremdriften i fredsprocessen og den nationale forsoning ønsker Den Europæiske Union, at den
valgproces, der er fastlagt i Arusha-aftalen, indledes, og at det gøres på beslutsom, troværdig og betryggende
vis for samtlige dele af det burundiske samfund.

Efter Den Europæiske Unions opfattelse kan en sådan hurtig og afgørende start udløses ved omgående
oprettelse af en national uafhængig valgkommission (CENI),  vedtagelse af valgloven og kommunalloven
samt en folkeafstemning om den forfatning, der skal gælde efter overgangsperioden. Den Europæiske Union
er fortsat rede til i tæt samarbejde med ONUB at yde teknisk og økonomisk bistand til gennemførelsen af de
tilsagn i forbindelse med valget, der er fastlagt i Arusha-aftalen.

Den Europæiske Union understreger på ny sin stærke støtte til mægleren, Sydafrikas vicepræsident Jacob
Zuma, og opfordrer de forskellige politiske beslutningstagere i Burundi til under dennes ledelse hurtigt at
indgå en endelig aftale om de endnu uløste spørgsmål, navnlig en række nærmere retningslinjer for politisk
repræsentation efter det kommende valg.

Den Europæiske Union retter endnu en gang en appel til Agathon Rwasas væbnede gruppe FNL om at
indstille den væbnede kamp og omsider vælge forhandlingsvejen for at samarbejde om den politiske, sociale
og økonomiske genopbygning af landet.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og
Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 85/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fornyet bekræftelse af EU's holdning om støtte til Rom-statuttens integritet

Bruxelles, den 27. juli 2004

EU-trojkaen har rettet henvendelse til De Forenede Staters udenrigsministerium om Den Internationale
Straffedomstol (ICC), og navnlig angående bilaterale aftaler om ikke-overførelse.

Trojkaen tilkendegiver i sin henvendelse på ny, at EU går stærkt ind for ICC. EU vil vedblive med at
imødegå bestræbelser på at underminere ICC.

EU er fast besluttet på at værne om integriteten af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol og
forventer, at de deltagende stater overholder deres forpligtelser i henhold til Rom-statutten. EU kan i denne
forbindelse ikke støtte bilaterale aftaler om ikke-overførelse, der ikke er i overensstemmelse med Rom-
statutten, som fastsat i de vejledende principper, som EU har tilsluttet sig for sådanne aftaler. EU opfordrer
indtrængende stater, der er part i Den Internationale Straffedomstol, til at handle i overensstemmelse med
disse principper, når de forhandler ikke-overførelse.

* * *

Nr. 86/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den nationale forsoningskonference for Somalia

Bruxelles, den 31. august 2004

Den Europæiske Union hilser resultatet af mødet den 29. august 2004 i Gigiri i Kenya velkommen, hvor
processen med udpegning af medlemmer af et føderalt overgangsparlament blev afsluttet.

Den Europæiske Union anerkender de somaliske lederes indsats for at opnå dette betydningsfulde resultat og
opfordrer dem til at sikre, at den samme positive samarbejdsånd kommer til at præge resten af
forsoningsprocessen. EU udtrykker navnlig tilfredshed med det sammenhold, IGAD-medlemsstaterne har
udvist, og deres vilje til at vedtage en fælles tilgang baseret på politisk konsensus.

Den Europæiske Union forsikrer alle involverede parter i processen om sit fortsatte engagement og bekræfter
på ny sin støtte med hensyn til de udfordringer, Somalia står over for i de kommende måneder.

Den Europæiske Union appellerer til alle parter om at fortsætte deres indsats med henblik på at danne:

� en inklusiv regering, der er besluttet på at fremme stabilitet og etablere en dialog med alle somaliere,
også i de områder af landet, hvor der er ro

� en regering, hvis medlemmer er indstillet på at arbejde for en effektiv våbenhvile og for stabile forhold
i landet, herunder udryddelse af alle former for terroraktivitet
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� en regering, der arbejder for at skaffe de humanitære organisationer adgang overalt i Somalia og for at
beskytte civile

� en regering, der er fast besluttet på at arbejde hen imod et føderalt Somalia ved at nedsætte en føderal
kommission som anført i det føderale overgangscharter

� en regering, der samarbejder med det internationale samfund på grundlag af en aftale og en fælles
samordnings- og overvågningsmekanisme, som skal færdigudformes i Nairobi.

Den Europæiske Union er rede til fortsat at bistå den nationale forsoningskonference for Somalia og
opfordrer den indtrængende til at fortsætte sine bestræbelser på at nå frem til en snarlig og positiv afslutning.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabiliserings- og associeringsprocessen, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og
Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 89/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om lukningen af moldoviske skoler i Transdnestrien

Bruxelles, den 28. juli 2004

Den Europæiske Union fordømmer de aktioner, som udbryderregionen Transdnestriens væbnede
politistyrker har iværksat imod en række moldoviske skoler i Transdnestrien. EU følger nøje udviklingen
efter lukningen af en række moldoviske skoler, herunder ikke mindst lukningen af en kostskole for
forældreløse børn i Bender. EU opfordrer det selvbestaltede styre i Transdnestrien til øjeblikkelig at indstille
sin skræmmekampagne mod lærere, forældre og elever ved de moldoviske skoler i regionen og lade dem
gennemføre deres uddannelsesprogrammer uden begrænsninger. EU støtter fuldt ud de seneste erklæringer,
som OSCE's højkommissær Ekeus og Europarådets generalsekretær har fremsat om de moldoviske skoler i
Transdnestrien og henviser til EU-ambassadørernes erklæring i OSCE's Permanente Råd og til lokale
udtalelser fra EU's og OSCE's ambassadører i Chisinau. EU opfordrer det selvbestaltede styre i
Transdnestrien til at annullere de foranstaltninger, det har truffet over for moldoviske skoler og til at undgå at
skabe yderligere spændinger i regionen.

EU opfordrer Moldova og det selvbestaltede styre i Transdnestrien til aktivt og omgående at genoptage
femkantsforhandlingerne på en konstruktiv måde med henblik på at bringe konflikten nærmere en løsning.
EU anmoder begge parter om ikke at tage skridt, der vil kunne forværre situationen yderligere.
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EU rådfører sig med sine internationale partnere (OSCE, USA, Rusland) om situationen i Moldova. EU vil
overveje at træffe passende foranstaltninger imod de personer i det selvbestaltede styre i Transdnestrien, som
er ansvarlige for de undertrykkende foranstaltninger mod de moldoviske skoler, såfremt situationen ikke
forbedres.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 90/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsident- og parlamentsvalget i Angola

Bruxelles, den 4. august 2004

EU ser med tilfredshed på erklæringen af 2. juli 2004 fra Republikkens Råd om valgene i Angola og den
efterfølgende skrivelse fra præsidenten, hvori parlamentet anmodes om at tage de nødvendige skridt med
henblik på gennemførelse af lovgrundlaget for forberedelse af de næste valg. Denne erklæring afspejler
Angolas forpligtelse over for den demokratiske proces og valgprocessen.

Væsentlige opgaver skal løftes for at gøre det muligt at tilrettelægge denne valghandling.

EU tilråder Angolas regering at udarbejde en tidsplan for de forskellige trin i forberedelsen af valgene og
fortsætte sine aktive bestræbelser på at skabe de lovgivningsmæssige, økonomiske og tekniske betingelser
for at kunne udskrive valg i 2006.

EU er villig til at bidrage til, at der skabes passende og gunstige betingelser for frie og retfærdige valg.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 91/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

Venezuelas referendum den 15. august 2004 om afsættelse af præsidenten

Bruxelles, den 3. august 2004

Den Europæiske Union tillægger Venezuelas kommende referendum den 15. august 2004 om afsættelse af
præsidenten stor betydning. EU betragter dette referendum som et vigtigt skridt i retning af en
forfatningsmæssig og demokratisk løsning på den langvarige politiske krise i Venezuela, som alle de berørte
parter blev enige om i maj 2003 i overensstemmelse med OAS' resolution nr. 833. Dette referendum er af
afgørende betydning for at kunne genskabe en national forsoning og genetablere den demokratiske stabilitet i
Venezuela i et klima med gensidig respekt, tolerance og dialog mellem de involverede parter og inden for
rammerne af retsstaten og de demokratiske principper.

EU opfordrer alle parter til at sikre, at dette referendum gennemføres på en gennemsigtig og retfærdig måde,
der lever op til internationale standarder, i en fredelig stemning og i ro og orden. EU håber, at vælgerne vil
deltage aktivt i processen, og at det endelige resultat vil blive respekteret af alle parter.

EU beklager, at der ikke kan sendes en observatørmission til dette referendum i Venezuela. Det har desværre
ikke været muligt for EU sammen med de venezuelanske myndigheder at sikre, at betingelserne er til stede
for at gennemføre en observatørmission, der lever op til EUs standardmetoder, som de anvendes i alle de
lande, hvortil EU udsender valgobservationsmissioner. Ikke desto mindre støtter EU de internationale
missioner, som har til hensigt at udsende observatører i forbindelse med det kommende referendum, og
navnlig den rolle, som Carter Centret og OAS spiller.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen

* * *
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Nr. 92/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om European Humanities University i Minsk

Bruxelles, den 30. juli 2004

Den Europæiske Union lægger stor vægt på, at European Humanities University's akademiske struktur og
mission bevares, da dette universitet i Minsk er et bemærkelsesværdigt eksempel på akademisk frihed og
arbejde for sande europæiske værdier inden for undervisning og forskningsprogrammer.

EU tager afstand fra, at Belarus' myndigheder i de seneste måneder har lagt pres på både universitetets
akademiske virksomhed og på dets rektor Anatoly Mikhailov. EU finder det beklageligt, at der for nylig er
truffet beslutning om ensidigt at opsige lejekontrakten for de lokaler, hvor universitetets akademiske
faciliteter har til huse. EU tager ligeledes afstand fra de belarussiske myndigheders seneste beslutning om at
inddrage universitetets tilladelse til at fungere som en retlig enhed.

EU betragter disse skridt over for universitetet som et led i en bredere strategi for at chikanere potentielle
kilder til systemkritik eller selvstændig tænkning. EU er overbevist om, at disse beslutninger er politisk
begrundede og er et led i et bevidst tiltag for at undertrykke civilsamfundet forud for parlamentsvalget i
oktober.

Det skal erindres, at både EU som helhed og flere EU-medlemsstater bilateralt (Tyskland, Frankrig, Sverige,
Polen og Litauen) yder store bidrag til universitetets virksomhed, især til Centret for Europæiske og
Transatlantiske Studier (CETAS). EU minder om, at EU-ambassadørerne i Minsk den 23. januar 2004
rettede en démarche til Belarus' undervisningsminister, og at Irlands udenrigsminister den 23. april 2004
skrev til sin belarussiske kollega.

EU finder det overordentlig betænkeligt, at der tilsyneladende rettes et hårdt slag mod en velstruktureret
akademisk institution, der har udviklet et betydeligt kulturelt samarbejde med flere EU-lande, og som
symboliserer akademisk frihed og uafhængig undervisning i Belarus.

De belarussiske myndigheders gennemførelse af ovennævnte beslutninger vil stærkt forringe universitetets
muligheder for at fortsætte sin akademiske virksomhed og vil kunne tvinge det til at lukke i nær fremtid.
Dette ville få alvorlige følger både for hundredvis af studerendes og læreres akademiske fremtid og for det
bilaterale og multilaterale samarbejde mellem Belarus og EU-medlemsstaterne om videnskab, uddannelse og
kultur. Desuden ville det kunne danne negativ præcedens for respekten for akademisk frihed og uafhængig
undervisning i Belarus, og det ville krænke de grundlæggende principper i et moderne demokratisk samfund.

De belarussiske myndigheders beslutning om at lukke universitetet strider også imod de grundlæggende
principper i OSCE, som arbejder for internationalt samarbejde, akademisk frihed og tolerance.

EU har nøje mærket sig, at de foranstaltninger, som Belarus' myndigheder har truffet over for universitetet,
er i skarp modstrid med Belarus' erklærede hensigt om at samarbejde med EU for at forbedre forbindelserne
mellem EU og Belarus. EU advarer Belarus om de følger, som en sådan politisk vending kan få for landets
forbindelser med EU, og opfordrer derfor kraftigt Belarus' myndigheder til at tage deres holdning op til
fornyet overvejelse.
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Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen

* * *

Nr. 93/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af Accra-aftalen af 30. juli 2004

Bruxelles, den 5. august 2004

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig den politiske aftale, som parterne i krisen i Côte
d'Ivoire nåede frem til den 30. juli 2004 i Accra.

EU har ligeledes med tilfredshed noteret sig initiativet fra De Forenede Nationers generalsekretær og
formanden for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater samt støtten fra de mange afrikanske
statsoverhoveder, der var til stede i Accra.

EU opfordrer alle parter til beslutsomt at gå ind i den konkrete og fuldstændige gennemførelse af aftalens
bestemmelser inden for den generelle ramme i Linas-Marcoussis-aftalen.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 94/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den belarussiske delegation til de Olympiske Lege i Athen

Bruxelles, den 9. august 2004

Den Europæiske Union er foruroliget over, at den belarussiske delegation til de Olympiske Lege i Athen skal
anføres af Juri Sivakov, minister for sport i Belarus. Juri Sivakov er en af hovedpersonerne i den rapport fra
Europarådets Parlamentariske Forsamling om forsvundne personer i Belarus, som blev vedtaget den 28. april
2004 (den såkaldte Pourgourides-rapport). På denne baggrund finder Den Europæiske Union Juri Sivakovs
tilstedeværelse ved de kommende Olympiske Lege i Athen aldeles upassende. Den Europæiske Union
mener, at Juri Sivakov bør forhindres i at overvære De Olympiske Lege.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og
Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen

* * *

Nr. 95/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om dødsstraffen i Indonesien

Bruxelles, den 11. august 2004

Den Europæiske Union er forfærdet over, at Indonesien har foretaget en henrettelse i Medan, selv om EU og
menneskerettighedsorganisationer tidligere havde givet udtryk for bekymring over for de indonesiske
myndigheder. Indonesien har dermed afskaffet sit de facto-moratorium for dødsstraf.

EU gentager sin principielle modstand mod dødsstraf og minder om, at EU har drøftet denne holdning med
de indonesiske myndigheder ved flere lejligheder, og EU vil gerne udtrykke sin beklagelse over den
henrettelse, der for nylig har fundet sted i Medan. EU opfordrer indtrængende Indonesiens regering til at
afstå fra at foretage flere henrettelser og dermed genindføre sit de facto-moratorium. Desuden håber EU, at
Indonesien vil overveje at afskaffe dødsstraffen og stadfæste denne afskaffelse ved lov.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet
af stabilitets- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik
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Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabilitets- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 96/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

dødsstraffen i Indien

Bruxelles, den 18. august 2004

Den Europæiske Union er dybt rystet over, at delstaten West Bengal i Indien foretog en henrettelse den 14.
august. Det faktiske moratorium for dødsstraf, der har eksisteret i Indien siden 1997, er dermed ophørt. EU
gentager, at det principielt er imod dødsstraf, og opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at
afholde sig fra at foretage flere henrettelser og dermed genindføre det faktiske moratorium. EU håber
endvidere, at Indien vil overveje at afskaffe dødsstraffen og stadfæste dette i sin lovgivning.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 97/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om situationen i Sydossetien

Bruxelles, den 20. august 2004

1. Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over den seneste udvikling i Sydossetien, der for første
gang i årevis har ført til tab af menneskeliv. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle
berørte parter til at udvise størst mulig tilbageholdenhed og overholde våbenhvilebetingelserne fuldt
ud.

                                                     
* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.
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2. Den Europæiske Union anser en stabilisering af situationen på stedet for at have højeste prioritet.
Yderligere overtrædelser af våbenhvileaftalen og manglende gennemførelse af de afgørelser, der er
truffet i den fælles kontrolkommission, kan let føre til en yderligere optrapning af en allerede ustabil
situation. På den anden side kan en stabil våbenhvile danne grundlag for en uddybning af
forhandlingerne, der igen vil kunne føre til en politisk løsning.

3. EU anser afmilitariseringen af konfliktområdet, bortset fra opretholdelsen af den fælles fredsbevarende
styrke, for en vigtig forudsætning for en nedtrapning af den nuværende krise.

4. Under krisen har Den Europæiske Union været i konstant forbindelse med de berørte parter,
hovedsagelig gennem den særlige repræsentant for Sydkaukasus, ambassadør Heikki Talvitie. Den
Europæiske Union erindrer om erklæringen af 14. august fra den højtstående repræsentant Solana og
nyere EU-erklæringer om Sydossetien i Det Permanente Råd (OSCE).

5. Den Europæiske Union støtter OSCE's bestræbelser på fuldt ud at gennemføre en effektiv og
kontrollerbar overvågning af situationen på stedet og ser positivt på, at OSCE's formand agter at
besøge området, hvilket EU opfordrer ham til at gøre snarest muligt med henblik på at

understrege OSCE's interesse i en varig våbenhvile og sikre sig, at konfliktens parter er parate til at
søge en politisk løsning. I den forbindelse ser EU positivt på, at OSCE's formand agter omgående at
tage op til overvejelse, om OSCE's overvågningskapacitet i konfliktområdet kan styrkes yderligere.

6. Den Europæiske Union noterer sig med interesse forslagene både om en stabilisering af situationen på
kort sigt og om en international konference om Sydossetien, som OSCE's formand skal indkalde til.
Den Europæiske Union vil gennem sin særlige repræsentant for Sydkaukasus sammen med alle
involverede parter undersøge, hvordan den mest effektivt kan bidrage til en politisk løsning på krisen,
navnlig i samarbejde med OSCE.

7. Den særlige repræsentant vil som hastesag fortsætte EU's politiske dialog med Den Russiske
Føderation om krisen i Sydossetien.

8. Den Europæiske Union ønsker atter en gang at erindre om sin støtte til Georgiens suverænitet og
territoriale integritet samt behovet for at opnå bæredygtige løsninger på uløste konflikter gennem
forhandling, skabelse af tillid og med udelukkende fredelige midler. Den Europæiske Union erindrer
om, at en varig løsning på konflikten kun kan bygge på overholdelse af retssikkerheden og respekt for
menneskerettighederne samt respekt for Georgiens territoriale integritet og suverænitet, herunder
landets ret til at kontrollere sin egen grænse.

9. Den Europæiske Union bekræfter atter, at den fortsat er parat til at bistå Georgien med udvikling af
demokratiske institutioner og retsstatsprincippet, herunder gennem sin retsstatsmission EUJUST
THEMIS og er parat til at yde den nødvendige humanitære bistand.
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Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 98/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den fortsatte forværring af situationen i Moldova

Bruxelles, den 26. august 2004

Den Europæiske Union følger i snæver samordning med USA med stor bekymring den fortsatte forværring
af situationen i Moldova. Den Europæiske Union er i særlig grad bekymret over den igangværende
kampagne, som de selvbestaltede myndigheder i Transdnestrien har iværksat for at få tvangslukket skoler,
der benytter latinske bogstaver.

De transdnestriske myndigheders handlinger er del af et større mønster af obstruktion, både i den politiske
proces og med hensyn til fjernelsen af russisk militærudstyr fra Moldova. Den Europæiske Union og USA
indførte derfor visumrestriktioner fra sytten transdnestriske ledere den 27. fe-bruar 2003. Som svar på
transdnestriske lederes seneste handling i området har Den Europæiske Union i snævert samarbejde med
USA besluttet at indføre visumrestriktioner for yderligere ti transdnestriske embedsmænd, som er direkte
ansvarlige for lukningen af skoler, der benytter latinske bogstaver.

* * *

Nr. 99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Rådets fælles holdning 2004/622/FUSP af 26. august 2004 om ændring af Rådets
fælles holdning 2004/179/FUSP af 23. februar 2004 om restriktive foranstaltninger over for

lederne i Transdnestrien-området i Republikken Moldova

Bruxelles, den 31. august 2004

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i
Rådets fælles holdning 2004/622/FUSP af 26. august 2004 om ændring af Rådets fælles holdning

                                                     
* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.
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2004/179/FUSP af 23. februar 2004 om restriktive foranstaltninger over for lederne i
Transdnestrien-området i Republikken Moldova. De vil sikre, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen

* * *

Nr. 100/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om to terrorhandlinger i Den Russiske Føderation

Bruxelles, den 2. september 2004

Den Europæiske Union er chokeret over de to terrorhandlinger, der har fundet sted i Rusland næsten
samtidig. Den Europæiske Union fordømmer det afskyelige bombeangreb mod uskyldige
mennesker på metrostationen Ryzhskaya i Moskva den 31. august 2004. Intet kan legitimere drab
og lemlæstelse af civile. Den Europæiske Union fordømmer også gidseltagningen på en skole i
byen Beslan i Nordossetien den 1. september 2004 og opfordrer de ansvarlige til øjeblikkeligt at
løslade alle gidsler. Det er helt igennem forkasteligt at true og traumatisere børn, forældre og lærere.

Den Europæiske Union udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier, den russiske rege-
ring og det russiske folk. Den Europæiske Union støtter den russiske regerings bestræbelser på at
efterforske terrorhandlingerne og sikre en fredelig udgang på gidseltagningen.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

                                                     
* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.
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KONFERENCEN AF REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNES
REGERINGER

UDNÆVNELSE AF DOMMER
VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

Konferencen af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer har den 24. juni 2004 til Europa-
Parlamentets orientering  fremsendt en bekræftet genpart af afgørelsen om udnævnelse af

Verica TRSTENJAK

til dommer ved Retten i Første Instans for perioden den 1. juli 2004 til den 31. august 2007.

* * *

UDNÆVNELSE AF DOMMERE
VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

Til orientering sendte formanden for Konferencen af Regeringsrepræsentanter fra Den Europæiske Unions
Medlemsstater den 19. juli 2004 Europa-Parlamentet en bekræftet kopi af afgørelsen om udnævnelse af

Franklin DEHOUSSE
Bo VESTERDORF
Küllike JÜRIMÄE
Mihalis VILARAS
Savvas S. PAPASAVVAS
Marc JAEGER
Ottó SZÚCZ
Arjen Willem Hendrik MEIJ
Josef AZIZI
Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
Daniel SVÁBY
Virpi TIILI

til dommere ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for perioden 1. september 2004-31.
august 2010.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARMØDE

DEN 30. JUNI-1. JULI 2004

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle 20
officielle EU-sprog:

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

http://www.cese.europa.eu
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1. ØKONOMISK POLITIK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Tredje rapport om økonomisk og social samhørighed
� Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen � PT)

 
− Referencer: KOM(2004) 107 endelig � CESE 962/2004

− Hovedpunkter:

EØSU er bekymret over, at der på trods af den positive udvikling stadig er regionale forskelle i den
økonomiske og sociale udvikling.

Det forekommer nødvendigt, at den europæiske økonomi i højere grad koncentrerer sig om
vidensbaserede aktiviteter, nyskabelser samt nye kommunikations- og informationsteknologier med
henblik på at blive mere konkurrencedygtig, øge beskæftigelsen og forbedre levefoden.

EØSU bifalder den nye arkitektur, der er fastlagt for samhørighedspolitikken for perioden efter 2006, og
er enig i at antallet af finansielle instrumenter til samhørighedspolitikken bør begrænses, samt at antallet
af mål og de dertil knyttede finansielle instrumenter i princippet skal reduceres.

EØSU peger på det vigtige i, at inddragelsen af de socio-økonomiske partnere i overvågningsudvalgene
gøres obligatorisk og styrkes ved at give disse partnere stemmeret.

Endelig bifalder EØSU Kommissionens ønske om i tråd med samhørighedsmålene at indføre en specifik
mekanisme, der kan kompensere for svagheder i regioner i den yderste periferi og i regioner med
permanente strukturelle handicap.

 
− Kontaktperson:  Roberto Pietrasanta

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

•  Industrielle ændringer og samhørighed
�  Ordfører: José Custódio Leirião (Gruppen Andre Interesser � PT)
 �  Medordfører: N. Cué (suppleant � BE)
 
 �  Referencer: Initiativudtalelse  �  CESE 959/2004
 

mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
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 �  Hovedpunkter:
 

Formålet med udtalelsen er at undersøge, om instrumenterne til fremme af økonomisk, social og territorial
samhørighed er velegnede, og om virksomhederne har favorable rammevilkår til at gennemføre de
industrielle ændringer, uden at det går ud over deres konkurrenceevne.

Konklusionerne og anbefalingerne indeholder 17 punkter, som peger på behovet for forbedringer, hvad
angår politik, instrumenter, kriterier for udvælgelse af regioner, der er berettigede til EU-støtte, indførelse
af god praksis, skabelse af synergi mellem politik og instrumenter samt generel koordinering af
iværksættelsen af EU's strategier for omstrukturering, såsom Lissabon-strategien, strukturreformer og
bæredygtig udvikling.

Emnet blev behandlet med udgangspunkt i følgende hovedaspekter, som er ledetråden i udtalelsens
opbygning:

� regional udvikling som en faktor, der regulerer globaliseringen gennem skabelse af "klynger"
på regionalt plan som effektivt middel til at tiltrække og fastholde virksomheder;

� virksomheders sociale ansvar og indførelse af god praksis som led i en fremsynet strategi til 
foregribelse og forvaltning af ændringer;

� forhandling og social dialog i virksomhederne for at sikre, at omstrukturering tackles på en 
socialt ansvarlig måde ved at virksomhedernes ledelse og arbejdstagerne i en positiv ånd 
forsøger at finde løsninger, der er til gavn for virksomheden, arbejdstagerne og samfundet, 
således at der findes en balance mellem sociale og økonomiske aspekter;

� partnerskaber mellem erhvervsfolk, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet (universiteter, 
forsknings- og innovationscentre, organisationer osv.) og lokale myndigheder, så der skabes de

rette betingelser for at øge produktiviteten og forbedre regionernes vækstpotentiale;

� forslag om indførelse af en status som "mest begunstiget region" for regioner med høje niveauer
for social samhørighed og beskæftigelse, som pludseligt tappes for kvalificerede menneskelige
ressourcer, fordi virksomheder udflyttes og der ikke findes alternative erhvervsaktiviteter, som
kan understøtte regionens beskæftigelsesniveau;  sådanne regioner skal være berettiget til finansiel
støtte med det specifikke mål at forny deres erhvervsstruktur.

–  Kontaktperson: José Miguel Colera Rodriguez
         (Tlf.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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2. FYSISK PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF LANDISTRIKTERNE

•  Storbyområder: socioøkonomiske konsekvenser for EU's fremtid
�  Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen � NL)

 
− Referencer: Initiativudtalelse � CESE 968/2004

− Hovedpunkter:

EØSU understreger, at det er i EU�s interesse:

� at storbyområderne i EU's 25 medlemsstater udpeges,
� at der årligt tilvejebringes en række vigtige data om disse områder, især resultaterne af de 

europæiske arbejdsstyrkeundersøgelser,
� at de vigtigste af de indikatorer, der er fastlagt i Lissabon-strategien, evalueres for disse områder,
� at der i storbyområderne identificeres aktivitetssektorer ("clusters") med høj værditilvækst, 

samt
� at en rapport om den sociale og økonomiske situation i storbyområderne og deres position 

regelmæssigt forelægges Kommissionen.

De gavnlige konsekvenser af at tilvejebringe disse oplysninger og stille dem til rådighed for alle vil være
følgende:

� bidrage til anerkendelse af storbyområderne og uddybning af kendskabet til deres sociale, 
økonomiske og miljømæssige virkelighed,

� lette evalueringen af disse områders styrker og svagheder på europæisk niveau,
� forbedre definition og gennemførelse af såvel europæiske som nationale politikker og tilpasse 

disse politikker til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder,
� forsyne de regionale og lokale forvaltninger med en evaluering af deres storbyområders 

konkurrenceposition på europæisk niveau; en sådan evaluering mangler i dag, eller også  udføres
       den på et usikkert grundlag under store omkostninger,
� berige debatten om EU's regionalpolitik ved at fremme dialogen mellem alle de involverede 

parter på et objektivt grundlag,
� tilføre den private sektor nyttige oplysninger til definition af relevante virksomhedsstrategier.

EØSU finder det absolut nødvendigt, at der oprettes en enhed for �storbyområder� inden for Eurostat.
Dens opgave skal være hvert år at fremlægge de ovennævnte oplysninger.

EØSU håber, at EU's institutioner vil bakke op om de forelagte retningslinjer i denne udtalelse. EØSU
finder det derfor ønskeligt, at situationen i disse områder � parallelt med oprettelsen af et forum, som skal
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samle storbyområderne og Kommissionen � også skal være på dagsordenen i Rådet (konkurrenceevne)
og det uformelle Råd for fysisk planlægning og byspørgsmål.

 
− Kontaktperson:  Alberto Allende

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

•   Udvikling af landdistrikterne – Opfølgning af konferencen i Salzburg
–  Ordfører: Gilbert Bros (Gruppen Andre Interesser – FR)

Referencer: Initiativudtalelse � CESE 961/2004

Hovedpunkter:

Udvalget agter at undersøge sammenhængen mellem den fremtidige regionalpolitik og den fremtidige
politik for udvikling af landdistrikterne for at begrænse �gråzonerne�, at uddybe forslaget om de tre
fremtidige indsatsområder for politikken for udvikling af landdistrikterne (nemlig: et konkurrencedygtigt
landbrug, miljøbeskyttelse og støtte til den økonomiske og sociale samhørighed i landdistrikterne) og at
indkredse, hvor der især bør sættes ind med administrativ forenkling.

Udvalget opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af den territoriale samhørighed at minde
om, at udvikling af landdistrikterne fortsat skal være et af regionalpolitikkens hovedmål. Således bør
landdistrikternes problemer med jobskabelse, efter- og videreuddannelse samt adgang til nye
informationsteknologier løses inden for rammerne af denne politik. Udvalget understreger, at den fælles
landbrugspolitiks anden søjle skal have som hovedmål at fremhjælpe landbrugets tilpasning til den
strukturelle udvikling for at imødekomme borgernes forventninger. Udvalget anmoder på det kraftigste
Rådet og Europa-Parlamentet om at sikre, at politikken for udvikling af landdistrikterne får tildelt
tilstrækkelige økonomiske midler, da man ellers risikerer at udvande den. Udvalget vil gerne fremhæve sin
modstand mod, at der oprettes forskellige generaldirektorater og udnævnes forskellige kommissærer for
områderne landbrug og udvikling af landdistrikterne. EØSU minder om, at en alsidig landbrugsvirksomhed
på flere måder bidrager til bevarelsen af levende landskaber, og understreger, at udvekslingen af
erfaringer og arbejdsmetoder også fremover bør spille en vigtig rolle. Endelig går EØSU ind for, at støtten
til investeringer i landbrugsbedrifter fortsat bør styrkes.

Forenklingen af programmeringen består i kun at have én fond til at forvalte tiltag under politikken for
udvikling af landdistrikterne. EØSU understreger imidlertid, at de nærmere bestemmelser for
forvaltningen af denne ene fond bør stemme overens med bestemmelserne for strukturfondene. EØSU
understreger, at Leader-initiativet fortsat bør bakke op om lokale initiativer til afprøvning af nye muligheder
for udvikling af landdistrikterne.

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

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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3. BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE, ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG
SAMFUNDSMÆSSIGE RETTIGHEDER

•  Social beskyttelse: arbejde skal kunne betale sig
� Ordfører: Donna St Hill (Arbejdsgivergruppen � UK)

� Referencer: KOM(2003) 842 endelig � 2003/0307 COD � CESE 966/2004

� Hovedpunkter:

Udvalget opfordrer EU's medlemsstater til at samordne deres bestræbelser på, at arbejde kan betale sig
ved at gøre beskæftigelse til et reelt alternativ, der økonomisk set er mere tiltrækkende end arbejdsløshed
og social bistand, ved at give sig i kast med de mange hindringer for lønnet beskæftigelse. Den største
udfordring for medlemsstaterne, når arbejde skal kunne betale sig, er at fastlægge et fælles og rimeligt
niveau for støtte til indtrædelse på og udtrædelse af arbejdsmarkedet, som fastholder incitamentet til at
bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Udvalget skelner mellem foranstaltninger, som sigter på hurtigt
at give dårligt kvalificerede fordele i korte og begrænsede perioder og mere langsigtede investeringer i
menneskelig kapital, der er nøglen til at sikre, at arbejde betaler sig permanent og på lang sigt især for de
mest sårbare.

Udvalget fremhæver de betydelige muligheder, som private virksomheder og arbejdsgivere har for at
bidrage til opnåelsen af de beskæftigelsespolitiske mål i EU. Der bør udfoldes bestræbelser på at
fastlægge gennemførlige efterspørgselspolitikker, som sigter på at ændre arbejdsgivernes opførsel på
måder, der fremmer opnåelsen af Lissabon-målsætningerne om skabelse af bedre og bæredygtig
beskæftigelse i hele Europa. Man bør ikke blot støtte god praksis, men også sanktionere upassende
opførsel fra arbejdsgiverside herunder forskelsbehandling baseret på køn, race, seksuel orientering,
religion eller alder for at støtte innovation, øge beskæftigelsen og forlænge arbejdslivet i de europæiske
økonomier.

I medlemsstaterne er der behov for en lang række instrumenter og tilskudsordninger støttet af en kraftig
koordinering til styring af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Man bør nøje afveje og forudse
den kombinerede virkning af ydelser og skatteniveau på husholdningernes indkomst. Især bør man være
opmærksom på de incitamentsstrukturer, disse skaber for indkomstsvage husholdninger. Af andre
foranstaltninger af betydning for en helhedsstrategi for arbejde, der betaler sig, er allerede nævnt
foranstaltninger som børnepasning, fleksibel arbejdstid, jobsikkerhed, beskæftigelsesmæssig mobilitet og
uddannelsesmuligheder.

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

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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•  Revidering af direktiv 93/104 om tilrettelæggelse af arbejdstiden

−  Ordfører: Erik Hahr (Arbejdsgivergruppen � SE)
 

− Referencer: KOM(2003) 843 endelig � CESE 964/2004
 
−  Hovedpunkter:

Emnet for denne meddelelse er direktiv 93/104/EF af 23. november 1993, som ændret ved direktiv
2000/34/EF, om fastsættelse af mindstekrav i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden for at sikre
et højere beskyttelsesniveau for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed.

EØSU:

•  anser ikke den høringsmetode, som Kommissionen har anvendt, for hensigtsmæssig, idet 
arbejdstiden er omfattet af kollektive forhandlinger. Kommissionen burde have hørt 
arbejdsmarkedets parter, før den påbegyndte høringsproceduren med EU-institutionerne og de to

udvalg;
•  anser det for nødvendigt med en dybtgående analyse af arbejdstidsdirektivets gennemførelse i
medlemsstaternes lovgivninger og af dets virkninger;
•  mener, at de gældende bestemmelser giver arbejdsmarkedsparterne den nødvendige 

fleksibilitet til at tilpasse arbejdstiden, da en referenceperiode på tolv måneder allerede anvendes i
mange medlemsstater i kraft af kollektive overenskomster;
•  bemærker, at dommene vedrørende definitionen af arbejdstid kan skabe problemer, men  vil 

ikke i den nuværende situation pege på nogen af Kommissionens løsningsforslag;
•  tager trods visse forbehold ikke stilling til opt-out-muligheden i denne fase. Der kræves en mere

dybtgående analyse af situationen i samråd med arbejdsmarkedets parter;
•  ønsker at gøre opmærksom på forældres særlige problemer med at forene arbejdsliv med

familiemæssige forpligtelser.

− Kontaktperson:  Torben Bach  Nielsen
          (Tlf.: 00 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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4. DET INDRE MARKED PÅ DET ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG
SKATTEMÆSSIGE OMRÅDE

•  Flerårigt program / SMV
–  Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen – EL)

–  Referencer: KOM(2003) 758 endelig – 2003/0292 COD – CESE 950/2004
 
 –  Hovedpunkter:

EØSU godkender de ændringer, som Kommissionen foreslår foretaget i beslutningen 2000/819/EF.

EØSU opfatter SMV-garantifaciliteten som værende særlig nyttig og henstiller, at denne
finansieringskilde forøges klækkeligt, samt at der sættes alt ind på straks at medtage de lande, som endnu
ikke er omfattet (Grækenland, Irland og Luxembourg). EØSU støtter bestræbelserne på at styrke
garantiordningen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse, derfor bør programmets budget tages op
til revision.

EØSU opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til yderligere at udbygge
ETF-iværksætterordningen, fordi den er et væsentligt instrument til især at oprette innovative SMV'er og
yde støtte til stærkt risikobetonede iværksætterprojekter.

Udvalget henstiller, at der stilles langt flere midler til rådighed til at dække SMV'ernes stigende behov i
sektorerne information, nye teknologier og bioteknologi. EØSU mener, at der som følge af de erfaringer,
der er indhøstet med det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, bør genindføres
små programmer for SMV'er.

EØSU støtter Kommissionens forslag om at udfase JEV på baggrund af dets aktuelle kritisable struktur.
Dog støtter udvalget fortsat de tværnationale joint-ventures.

–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke
         (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Betalinger i det indre marked
–  Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen – BE)

–   Referencer: KOM(2003) 718 endelig – CESE 951/2004

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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 –  Hovedpunkter:

Udvalget støtter Kommissionens bestræbelser på at øge forbrugernes tillid, retssikkerhed og
markedseffektivitet for betalinger i det indre marked. Det er desuden en positiv fremgangsmåde at
overveje selvregulering og samregulering som en mulig vej fremad inden for de forskellige områder, som
nævnes i de 21 bilag.

Hvis selvreguleringstiltagene ikke fungerer efter hensigten, er det klart, at EU-lovgivning bør overvejes.

Udvalget foreslår, at den overordnede ramme bør fokusere på at skabe gennemsigtighed for forbrugerne
og være i overensstemmelse med EU�s strategi for forbrugerpolitikken.

 –  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke
            (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•    Udbyttebeskatning / Fysiske personer
� Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen � FR)

� Referencer: KOM(2003) 810 endelig � CESE 963/2004

� Hovedpunkter:

Udvalget mener, at behandling af dobbeltbeskatning og eventuel kildebeskatning af indenlandsk udbytte
og af indgående eller udgående udbytte for at sikre, at dette ikke udsættes for en diskriminerende
behandling, udgør vigtige mål, uden at der dog må sås tvivl om det grundlæggende princip om
ligebehandling af fysiske personer i henseende til offentlige skatter og afgifter, som pålægges på nationalt
plan. Medlemsstaterne kunne tillige overveje et samarbejde mellem lande med beslægtet skattepraksis for
at undersøge den bedste eksisterende skattepraksis.

Udvalget mener endelig, at Kommissionens meddelelse lægger op til en løsning af de problemer, som er
genstand for sagsanlæg ved EF-domstolen, hvilket fremover bør undgås for ikke at overbelaste domstolen
unødigt med sagsanlæg på dette område.

Kontaktperson: Borbála Szij
          (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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•  Konsultationsprocedurer med hensyn til finanskreditter
–   Ordfører: Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgivergruppen – DE)

–  Referencer: KOM(2004) 159 endelig � 2004/0056 CNS – CESE 952/2004
 
–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke

         (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

5.  FORBINDELSERNE MED KANDIDATLANDENE

•  Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet med henblik på Det Europæiske Råd i
december 2004

 � Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergrupper � NL)

� Referencer: Initiativudtalelse � CESE 965/2004
 
� Hovedpunkter:

I denne udtalelse fremfører EØSU sin holdning til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet med henblik på
Det Europæiske Råds beslutning i december 2004, hvor Rådet bør udtale sig om muligheden for
fastsættelse af en dato for indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet.

EØSU minder om, at Tyrkiet gennem mange årtier har tilkendegivet, at det utvetydigt har valgt at
orientere sig mod Europa.

Udvalget påpeger, at reformprocessen i Tyrkiet navnlig har vist imponerende resultater i de seneste to til
tre år.

EØSU mener, at Tyrkiet bør opfylde de samme politiske kriterier som andre kandidatlande, inden
forhandlinger kan indledes, og at resultaterne af dets reformer bør vurderes ud fra samme normer, som
anvendes over for andre kandidatlande. EU bør gøre sit yderste for at undgå den blotte mistanke om
dobbeltmoral.

EØSU mener, at EU realistisk set kan og må kræve af Tyrkiet, at der inden udgangen af 2004 er blevet
gjort så troværdige fremskridt, at man kan forvente, at der på det tidspunkt ikke er �nogen vej tilbage�.

EØSU fastslår derfor, at der bør træffes en positiv beslutning om indledning af forhandlinger med
Tyrkiet om EU-medlemskab, hvis den tyrkiske regering i december i år:

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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� har truffet foranstaltninger til at opfylde kravene vedrørende militærets rolle i det tyrkiske 
samfund (hæren bør begrænse sig til sine grundlæggende forsvars- og sikkerhedsopgaver);

� har udvist vilje til fuldt ud i praksis at omsætte lovreformerne vedrørende kurdernes
� kulturelle rettigheder i landets sydøstlige provinser;
� har indledt gennemførelsen af de hensigter og tilsagn, der er blevet givet vedrørende frivillig 

tilbagevenden, rehabilitering og kompensation af tvangsforflyttede ofre for volden i 
Sydøsttyrkiet i 1980�erne og 1990�erne;

� har bragt sin lovgivning og praksis vedrørende grundlæggende fagforeningsrettigheder og -
friheder i fuld overensstemmelse med ILO�s konventioner 87 og 98;

� har fjernet alle udemokratiske begrænsninger fra foreningsloven og i praksis er holdt op med
� at lægge begrænsninger på det ægte organiserede civilsamfunds frie udfoldelse i praksis, herunder
       religiøse institutioner, samt
� har skabt betingelserne for, at Tyrkiets økonomiske og sociale råd kan fungere frit og 

uafhængigt.

EØSU ser meget gerne, at man på det europæiske topmøde i december 2004 kommer til den
konklusion, at de politiske kriterier er opfyldt og derfor beslutter at indlede forhandlinger snarest
muligt.

� Kontaktperson: Jacques Kemp
            (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

6.  INDUSTRI- OG SEKTORPOLITIK

•  Tekstil- og beklædningsindustrien
�  Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)
�   Medordfører: Michel Nollet (Lønmodtagergruppen � BE)

�   Referencer: KOM(2003) 649 endelig – CESE 967/2004
 
 �  Hovedpunkter:

Det er altafgørende, at det i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter lykkes for
Kommissionen at bistå tekstil- og beklædningssektoren i gennemførelsen af en teknologisk modernisering
og tacklingen af globaliseringens udfordringer. Ud over de teknologiske platforme, der allerede er peget
på inden for EU's politikker, kunne der opereres med en fjerde platform med tilknytning til de
mangfoldige innovative aspekter inden for moderne tekstiler.

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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Virksomhedernes især SMV'ernes innovationskapacitet bør øges ved hjælp af projekter og programmer på
lokalt plan. Alle arbejdsmarkedets parter bør deltage, og forskningscentrene bør inddrages. Det ville være
en stor fordel, om der blev etableret et ekspertisenetværk, hvor man gennem snævre forbindelser med
erhvervslivet og arbejdsmarkedet udnytter de muligheder, som det sjette rammeprogram indebærer, og
opstiller teknologiske prognoser med sigte på den teknologiske udvikling inden for branchen.

EØSU mener, at EU bør anvende hele den europæiske kulturs vægt, som sammenfattes i udtrykket �social
markedsøkonomi� til at ændre WTO�s regler bedst muligt. Man bør snarest sørge for, at en række sociale,
miljømæssige og økonomiske prioriteter overholdes, da EU som økonomisk aktør kan gøre den globale
styring mere effektiv.

Præferencetoldsatserne bør kunne forbeholdes de 49 mindst udviklede lande. De forhandlinger, der blev
indledt i Doha, bør føre til en øget gensidighed mellem Euro-Middelhavsområdet på den ene side og de
asiatiske lande på den anden.

EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at sikre mere effektive instrumenter til beskyttelse af
handelen. EU�s grænsekontrol skal også styrkes for hurtigst muligt at opnå et fælles toldsystem.

Med henblik på at bekæmpe forfalskninger og svig og give forbrugerne en bedre information, kunne man
overveje at indføre et oprindelsesmærke. EØSU foreslår at undersøge muligheden eventuelt at indføre
sporbarhed af tekstiler.

 
–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke
                       (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Skibsbygningsindustrien
–   Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL)

–   Referencer: KOM(2003) 717 endelig – CESE 949/2004
 
 –  Hovedpunkter:

I starten af LeaderSHIP 2015 opstilles målsætningen om lige konkurrencevilkår på verdensplan. EØSU
understreger betydningen af dette politikområde, som udgør en hjørnesten for hele strategien. Udvalget
støtter til fulde EU's nuværende tilgang til handelspolitikken, der sigter mod en virkningsfuld
international aftale, som kan sikre stram disciplin i hele verden.

F&U og innovation har kolossal betydning. Dette er en af nøglerne til succes.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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EØSU mener, at den europæiske garantifond, som foreslås i LeaderSHIP, bør gøres operationel hurtigst
muligt.

EØSU glæder sig over, at industrien og Kommissionen er nået til enighed om, hvilke miljøkrav og �
politikker der er nødvendige i sektoren.

Et meget svagt punkt er dog fortsat håndhævelsen af søfartens sikkerhedsbestemmelser.

Fremme af kystnær søtransport og målsætningen om at flytte transport fra lastbiler over på skibe er
ligeledes vigtige miljømålsætninger. For at nå disse mål bør den moderne infrastruktur, herunder såvel
havne som skibsforbindelser, udbygges yderligere.

Den menneskelige faktor er et vigtigt aspekt, og EØSU bifalder intentionerne om at udbygge den
sektorielle dialog, i hvilken Kommissionen, arbejdsgivere og fagforeninger har hver deres rolle at spille.

EØSU slutter op om det stadig mere udbredte ønske i Europa om samarbejde om produktion af
forsvarsmateriel mellem den civile industri og forsvarsindustrien til fordel for konkrete dele af
forarbejdningsindustrien såsom skibsbygnings- og flyindustrien.

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

7. ENERGIPRODUKTION OG -DISTRIBUTION
 

•  Fusionskraft
 –   Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser � DE)
 
 �   Referencer: Initiativudtalelse  �  CESE 955/2004
 
 �  Hovedpunkter:

 
Udvalget mener, at en fredelig udnyttelse af fusionsenergi kan udgøre et væsentligt bidrag til en
langsigtet løsning på energiforsyningen, hvad angår bæredygtighed, miljøbelastning og konkurrenceevne.

Grunden hertil er de potentielle fordele ved denne fremtidsteknologi, nemlig:
Brændstofressourcerne er � set i historisk perspektiv � til rådighed i ubegrænset mængde. Der opstår
hverken klimaskadelige gasarter, spaltningsprodukter eller aktinider.
De iboende sikkerhedsegenskaber forhindrer en ukontrolleret energifrigørelse.
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Brændkammermaterialernes radioaktivitet kan efter hundrede år eller højst et par hundrede år være faldet
til samme radiotoksiske niveau som kulaskes; problemet med den endelige oplagring mindskes hermed i
afgørende grad.

Det potentiale, der ligger i fusionsenergien, supplerer navnlig potentialet i de vedvarende energikilder,
dog med den fordel i forhold til vind- og solenergi, at det ikke tidsmæssigt er afhængigt af vejrforhold,
årstid og tidspunktet på dagen. Dette gælder også med hensyn til forholdet mellem centrale og decentrale
systemer, som skal være tilpasset behovene.

Udvalget finder det nødvendigt at tilføre mærkbart flere midler til fusionsenergi. For EU's industri
betyder opførelsen af ITER og udviklingen af DEMO en økonomisk vækst og øgede kompetencer og
mere innovation på et teknisk krævende område, der stadig ikke er helt udforsket. Dette har også stor
betydning for gennemførelsen af Lissabon- og Gøteborg-strategien.

Endelig bifalder udvalget Det Europæiske Råds enstemmige støtte til tilbuddet om placering af ITER i
Europa og appellerer til Rådet, Parlamentet og Kommissionen om at tage initiativ til virkeligt at
udtømme alle muligheder og, om nødvendigt, at udvikle nye strukturelle koncepter for den internationale
arbejdsdeling, så ITER � set i lyset af dens strategiske nøglerolle i udviklingen af en vigtig bæredygtig
energikilde � under alle omstændigheder kan etableres i Europa.

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

* * *
 

•  Sammenkobling af elektricitetsnet i Slovenien
 � Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen � NL)
 
 –  Referencer: KOM(2004) 309 endelig � 2004/0109 COD – CESE 958/2004
 
�  Kontaktperson: Siegfried Jantscher
                      (Tlf.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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8. RUMPOLITIK INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION
 

•  Statusrapport/Galileo
 � Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen � FR)
 
 �   Referencer: KOM(2003) 112 endelig – CESE 956/2004
 
�   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
                      (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

9. TRANSPORT – SIKRING OG SIKKERHED
 

•  Havnesikring
 –  Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)
 
 –  Referencer: KOM(2004) 76 endelig � 2004/0031 COD – CESE 954/2004
 
�  Kontaktperson: Luís Lobo

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

•  Licenser til jernbanevirksomheder
 �   Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen � PT)
 
 –  Referencer: KOM(2004) 232 endelig � 2004/0074 COD – CESE 957/2004
 
�  Kontaktperson: Luís Lobo
                      (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  International kode/Søfartssikkerhed
 –  Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)
 
 –  Referencer: KOM(2003) 767 endelig – 2003/0291 COD – CESE 953/2004
 
 �  Kontaktperson: Luís Lobo
                        (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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10.  INDVANDRINGSPOLITIK

•  Den internationale konvention for vandrende arbejdstagere
�  Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergrupper � ES)

�  Referencer: Initiativudtalelse � CESE 960/2004

�  Hovedpunkter:

Udvalget opfordrer i tråd med sine tidligere udtalelser om europæisk indvandringspolitik og i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets udtalelse EU-landene til at ratificere den internationale
konvention om beskyttelse af alle vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder.

EØSU opfordrer Kommissionens formand og den nuværende formand for Rådet til at træffe passende
politiske initiativer for at sikre, dels at medlemslandene i løbet af de kommende 24 måneder ratificerer
konventionen, dels at EU også ratificerer konventionen, når det i henhold til forfatningstraktaten får
mulighed for at undertegne internationale aftaler. For at fremme ratifikationen vil Kommissionen i en
undersøgelse analysere lovgivningen på EU- og nationalt plan i relation til konventionen. Desuden vil
arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsorganisationer sammen med EØSU og Kommissionen
arbejde for en ratificering.

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

* * *
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