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NI Løsgængere

* * *

AFET Udenrigsudvalget
DEVE Udviklingsudvalget
INTA Udvalget om International Handel
BUDG Budgetudvalget
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ECON Økonomi- og Valutaudvalget
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 33/04 Regler vedrørende praktikophold hos medlemmer af Europa-
Parlamentet

Nr. 34/04 Vælggørenhedsarrangementer i december 2004

Nr. 35/04 Webapplikationen "visitkort"

Nr. 36/04 Vacciantions antigrippales

Nr. 37/04 Kalender for Europa-Parlamentets officielle møder indtil
udgangen af 2004, bl.a. vedrørende valgkredsugerne (gule uger)

Nr. 38/04 Travel agency

Nr. 39/04 Fordeling af kvæstorernes kompetenceområde

Nr. 40/04 Frist for indgivelse af anmodninger om
omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser for 2003

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

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

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF
TO BELGISKE MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

De belgiske kompetente myndigheder har meddelt Parlamentets formand, at

Marc TARABELLA (PSE) med virkning fra den 9. august 2004

      Philippe BUSQUIN (PSE) med virkning fra den 13. september 2004

er valgt til Europa-Parlamentet.   

Parlamentet tog dette til efterretning på plenarmødet den 13. september 2004.

* * *

ET FRANSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 3, har

Chantal Simonot (NI/FR)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. oktober 2004.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 18.10.2004)

Stiller Emne Nr

Ilda Figueiredo Skovbrande P-1865/04

Sérgio Ribeiro Skovbrande P-1866/04

Glyn Ford Oversvømmelser i Boscastle E-1867/04

Ivo Belet Aftaler mellem den franske distributionssektor og
landbrugsproducenterne om pris på og aftagelse af
tomater

P-1868/04

Baroness Sarah Ludford Udgifter i forbindelse med fri bevægelighed E-1869/04

Eija-Riitta Korhola EU's indsats til begrænsning af fattigdom E-1870/04

Eija-Riitta Korhola EU's indsats til begrænsning af fattigdom E-1871/04

Eija-Riitta Korhola Mere kohærens i udviklingssamarbejdet E-1872/04

Eija-Riitta Korhola Mere kohærens i udviklingssamarbejdet E-1873/04

Eija-Riitta Korhola Samarbejde med ikke-statslige aktører i EU og AVS-
landene

E-1874/04

Eija-Riitta Korhola Samarbejde med ikke-statslige aktører i EU og AVS-
landene

E-1875/04

Mario Borghezio EU bør gribe ind til fordel for lejesoldaterne i
Zimbabwe

P-1876/04

Theresa Villiers Direktivet om markedsmisbrug -
gennemførelsesforanstaltninger

P-1877/04

Theresa Villiers Internetudbydere E-1878/04

Nirj Deva Menneskerettighederne på Maldiverne E-1879/04

Nirj Deva Korruption på Maldiverne E-1880/04

Nirj Deva Retssystemet på Maldiverne E-1881/04

Nirj Deva Turisme på Maldiverne E-1882/04

Bart Staes Overholdelse af adfærdskodeksen for våbenhandel P-1883/04

Bart Staes Overholdelse af adfærdskodeksen for våbenhandel E-1884/04

Bill Newton Dunn Den britiske stats eventuelle diskriminerende
behandling af sine ansatte

P-1885/04

Witold Tomczak Tyskeres krav over for Polen P-1886/04

Christopher Huhne Væksten i efterspørgslen på hjemmemarkedet E-1887/04
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Christopher Huhne Kortfristede rentesatser E-1888/04

Christopher Huhne Langfristede rentesatser E-1889/04

Christopher Huhne Langfristede effektive rentesatser E-1890/04

Christopher Huhne Langfristede effektive rentesatser E-1891/04

Christopher Huhne Langfristede effektive rentesatser E-1892/04

Christopher Huhne Fem-årige terminsrentesatser E-1893/04

Christopher Huhne Tilpassede langsigtede rentesatser E-1894/04

Christopher Huhne Kortsigtede effektive rentesatser E-1895/04

Willi Piecyk Gmo-mærkningspligt for æg, kød og mælk E-1896/04

Christopher Huhne Rentens indflydelse E-1897/04

Christopher Huhne Hindringer for personlig låntagning E-1898/04

Christopher Huhne Hindringer for privates låntagning E-1899/04

Christopher Huhne Forsigtighedsgrænser for låntagning og kapital, der
stilles som sikkerhed

E-1900/04

Christopher Huhne Låntageres angivelse af indkomst E-1901/04

Christopher Huhne Udlæg i aktiver E-1902/04

Christopher Huhne Udlæg i aktiver E-1903/04

Christopher Huhne Opsparingskvoter og lånoptagning E-1904/04

Christopher Huhne Den Monetære Unions indvirkning på handelen E-1905/04

Christopher Huhne Den Monetære Unions indvirkning på investeringerne E-1906/04

Christopher Huhne Den Monetære Unions indvirkning på
priskonvergensen

E-1907/04

Christopher Huhne Afgift på flybrændstof E-1908/04

Christopher Huhne Betalingsmotorveje E-1909/04

Christopher Huhne Vejbygning E-1910/04

Christopher Huhne Momsregistreringer E-1911/04

Christopher Huhne Momsregistreringer E-1912/04

Christopher Huhne Nystartede virksomheder E-1913/04

Christopher Huhne Godstraffik E-1914/04

Christopher Huhne Tilbagevenden til videregående uddannelse E-1915/04

Christopher Huhne Ind- og udvandring E-1916/04
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Christopher Huhne Ind- og udvandring E-1917/04

Christopher Huhne Anholdelse uden fremstilling i retten E-1918/04

Christopher Huhne Genbrug E-1919/04

Christopher Huhne Lossepladser E-1920/04

Hiltrud Breyer Den nationale havpark ved Zakynthos P-1921/04

Chris Davies Miljøkonsekvensanalyser E-1922/04

Chris Davies Krav om mærkning af lægemidler, der indeholder
benzodiazepiner

E-1923/04

Chris Davies Emballeringsmaterialers biologiske nedbrydelighed E-1924/04

Hiltrud Breyer Aftale om internationale standarder for human
fældefangst

E-1925/04

James Allister Rådets direktiv 2000/78/EF E-1926/04

James Allister Rådets direktiv 2000/78/EF E-1927/04

Erik Meijer Voksende mangel på forståelse blandt befolkningen i
Irak for den bistand, som militærstyrker fra EU's
medlemsstater yder til landets genopbygning, og for
garantierne for et pluralistisk demokrati

E-1928/04

Erik Meijer De negative konsekvenser af en folkeafstemning i
Makedonien, hvormed det tilsigtes at få ophævet
kompromiset om de albansksprogede indbyggeres
ligestilling

E-1929/04

Chris Davies Koi herpes-virus hos karper E-1930/04

Baroness Sarah Ludford Aldersdiskrimination - EU's Fælles Forskningscenter E-1931/04

Hynek Fajmon Oversættelse af dokumenter, information og websteder P-1932/04

Mairead McGuinness Finansiering af programmer til udryddelse af lollandsk
syge

P-1933/04

Erik Meijer Vanskeliggørelse af fremtidigt EU-medlemskab for
Makedonien gennem ophævelse af
decentraliseringsloven, som sikrer ligeberettigelse for
de albansksprogede indbyggere

E-1934/04

Paulo Casaca Forfalskning af mejeriprodukter i Den Europæiske
Union

P-1935/04

Jules Maaten Anerkendelse i Spanien af eksamensbeviser fra højere
læreanstalter

E-1936/04

Paulo Casaca Forfalskning af mælkeprodukter E-1937/04
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Jamila Madeira Forbud mod at lade nederlandsk skib sejle i portugisisk
farvande

P-1938/04

Bill Newton Dunn Timeshare E-1939/04

Bill Newton Dunn Muslimsk vold mod kristne i Nigeria E-1940/04

Elspeth Attwooll Bevægelseshæmmedes rettigheder i forbindelse med
flyrejse

P-1941/04

Raül Romeva i Rueda Hvaler ved De Kanariske Øer E-1942/04

Philip Claeys Begrænsninger i forbindelse med undersøgelsen
"Migration trends in an enlarged Europe"

E-1943/04

Philip Claeys Anden udgave af EUMC-rapporten om antisemitisme E-1944/04

Philip Claeys Subventionering af tidsskrifter E-1945/04

Philip Claeys Tyrkiets erkendelse af det armenske folkemord E-1946/04

Philip Claeys Tyrkiets erkendelse af det armenske folkemord E-1947/04

Philip Claeys Udtalelser fra regeringschefer om Tyrkiets eventuelle
medlemsskab af EU

E-1948/04

Philip Claeys Muslimske kvinders fritagelse for fotos i deres
identitetskort i Storbritannien

E-1949/04

Philip Claeys Gerhard Schröders ønske om at indføre forfatningen
uden ratificering i alle medlemsstater

E-1950/04

Willy Meyer Pleite Afstemninger i Rådet P-1951/04

Miguel Portas Den portugisiske regerings forbud P-1952/04

Tobias Pflüger Irak: Inddragelse i krigen af private sikkerhedstjenester
fra EU-medlemsstater

P-1953/04

Tobias Pflüger Terrorliste E-1954/04

Tobias Pflüger Kroatien: Hyldest til fascistisk Ustasha-
minister/Tiltrædelse til EU

E-1955/04

Tobias Pflüger Irak - Private sikkerhedsvirksomheder der arbejder for
EU

E-1956/04

Erik Meijer Utilstrækkeligheden af ny digital og biometrisk teknik
som våben mod forfalskning af pas og tvivl om
anvendelsen i EU-medlemsstater

E-1957/04

Sahra Wagenknecht Kommissionens holdning til Venezuela efter
bekræftelsen af Hugo Chávez som præsident

P-1958/04

Sahra Wagenknecht Det Europæiske Råds holdning til Venezuela efter
bekræftelsen af Hugo Chávez i  præsidentembedet

E-1959/04
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Michl Ebner Problematisk situation i Namibia E-1960/04

Ioannis Varvitsiotis Politik til bekæmpelse af doping i Den Europæiske
Union

E-1961/04

Georgios Papastamkos Programmer til fremme af EF-landbrugsprodukter E-1962/04

Proinsias De Rossa Foreslået bebyggelse af Kirsebærplantagen og
direktivet om planers og programmers indvirkning på
miljøet

E-1963/04

Charles Tannock og andre Fortsat fængsling af det burmesiske parlamentsmedlem
dr. Than Nyein efter afsoning af hans straf

E-1964/04

Manuel Medina Ortega Det nationale sundhedsvæsens forpligtelser E-1965/04

Ilda Figueiredo Beskyttelse af håndværksmæssig produktion i Portugal
af Arraiolos-tæpper

E-1966/04

Ilda Figueiredo Marmorsektoren i Portugal E-1967/04

Ilda Figueiredo Vila Viçosas ansøgning om at blive optaget i verdens
kulturarv under UNESCO

E-1968/04

Marianne Thyssen Betaling af EFRU-midler til projektet 5BW/EFRU
14/A.2.2.

P-1969/04

Hynek Fajmon Penge som Den Tjekkiske Republik har fået udbetalt af
EU i førtiltrædelsesstøtte

E-1970/04

Hynek Fajmon Finansielle midler fra EU's strukturfonde til Den
Tjekkiske Republik

E-1971/04

Avril Doyle VHI (Voluntary Health Insurance) - Privat sygesikring,
Irland

E-1972/04

Graham Watson Bifangst af hvaler E-1973/04

Astrid Lulling Harmonisering af lovgivningen omkring bisygdommen
amerikansk bipest eller stinkende bipest

E-1974/04

Koenraad Dillen Tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet (lovgivning om
ægteskabsbrud)

E-1975/04

Ilda Figueiredo Støtte til bjergboerne i Algarve (Portugal) E-1976/04

Ilda Figueiredo Virkningerne for landbruget på Madeira (Portugal) af
høje temperaturer og vandmangel

E-1977/04

Ilda Figueiredo Lukning af C&J Clark's "Elefanten" i Vila Nova de
Gaia (Portugal)

E-1978/04

Catherine Stihler Det europæiske sygesikringskort og tandbehandling E-1979/04

Catherine Stihler Definition af "nærhedsprincippet" i forbindelse med
deponering af affald

E-1980/04



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 15

Bulletin 25.10.2004 - DA - PE 347.430

Catherine Stihler Kommissionens opfølgning på Europa-Parlamentets
skriftlige erklæring om katte- og hundeskind

E-1981/04

Catherine Stihler Transport og salg af hundehvalpe i EU E-1982/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou De Olympiske Lege og Den Europæiske Union E-1983/04

Charles Tannock og Theresa
Villiers

Opfølgning på hvordan Rådets direktiv 2002/38/EF om
merværdiafgiftsystemet for elektronisk leverede
tjenesteydelser har fungeret

E-1984/04

Marco Rizzo og Umberto
Guidoni

Dødsfald forårsaget af forarmet uran E-1985/04

Marco Rizzo og Umberto
Guidoni

Dødsfald forårsaget af forarmet uran E-1986/04

Raül Romeva i Rueda Nitratforurening fra akvakultur og udledning af
byspildevand på de kanariske kyster og anvendelse af
Fællesskabets direktiver

E-1987/04

Raül Romeva i Rueda Støtte fra FIUF til fiskerisektoren på De Kanariske Øer
i perioden 2000-2006

E-1988/04

Raül Romeva i Rueda Nitratforurening fra akvakultur og udledning af
byspildevand ved kysterne på De Kanariske Øer og
anvendelse af Fællesskabets direktiver

E-1989/04

Raül Romeva i Rueda Nitratforurening fra akvakultur og udledning af
byspildevand på de kanariske kyster og anvendelse af
Fællesskabets direktiver

E-1990/04

Hiltrud Breyer Projekteret oplagring af atomaffald i Benken P-1991/04

Eoin Ryan Ækvatorialguinea og EU-midler P-1992/04

Fernando Fernández Martín Territorialt samarbejde, nye naboskabsinstrumenter og
en naboskabsaktion for regionerne i EU's yderste
periferi

P-1993/04

Joseph Muscat Afgifter på parabolantenner P-1994/04

Jeanine Hennis-Plasschaert Fremskridt i arbejdet med ændring af direktiv
82/714/EF om indførelse af tekniske forskrifter for
fartøjer på indre vandveje

P-1995/04

Hiltrud Breyer Støtte til stålværket Georgsmarienhütte E-1996/04

Hiltrud Breyer Anvendelse af EU-subsidier til afværgelse af følgerne
af COMUF/COGEMA's uranudvinding i Gabon.

E-1997/04

Graham Watson Tobaksindtægter E-1998/04

Fernando Fernández Martín Regionalt samarbejde mellem AVS-landene og
regionerne i Fællesskabets randområder

E-1999/04
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Fernando Fernández Martín PLC-teknologi E-2000/04

Cristiana Muscardini EU's kompetencer inden for konkurrencesektoren E-2001/04

Cristiana Muscardini Forbindelsesprojekt med tovbaner og statsstøtte E-2002/04

Dirk Sterckx Mursejlere på Malta E-2003/04

Christopher Huhne Kvaliteten af økonomiske prognoser E-2004/04

Christopher Huhne Slagtehuse E-2005/04

Christopher Huhne Forslaget til direktiv om vikaransatte E-2006/04

Christopher Huhne Bedre lovgivning E-2007/04

Spørgsmål annulleret E-2008/04

Christopher Huhne Adfærdskodeks for kommissærer E-2009/04

Christopher Huhne Kommissionens personale E-2010/04

Christopher Huhne Privatforbrug E-2011/04

Christopher Huhne Særlig hensyntagen til kulturelle forhold E-2012/04

Christopher Huhne Særlig hensyntagen til kulturelle forhold E-2013/04

Christopher Huhne De offentlige finansers holdbarhed E-2014/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer E-2015/04

Christopher Huhne Roaming E-2016/04

Christopher Huhne Hestevæddeløbspræmier i Grækenland E-2017/04

Christopher Huhne Sprog E-2018/04

Christopher Huhne Sprog E-2019/04

Christopher Huhne Direktiver om kødhygiejne E-2020/04

Christopher Huhne Immigranter fra andre medlemslande E-2021/04

Christopher Huhne Nationale identitetskort E-2022/04

Christopher Huhne Pensioner E-2023/04

Christopher Huhne Ændringer i antallet af ansatte hos Kommissionens E-2024/04

Christopher Huhne Sulfitter i vin E-2025/04

Christopher Huhne Søndagsåbent E-2026/04

Christopher Huhne Venskabsbyer E-2027/04

Teresa Riera Madurell Et europæisk institut for ligestilling E-2028/04

Ieke van den Burg Falske eurosedler E-2029/04
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Christoph Konrad Motorvejsbyggeri i Rumænien E-2030/04

Ilda Figueiredo Udgifter til transport og havneinfrastruktur på Madeira E-2031/04

Herbert Bösch Vildledende oplysninger om OLAF's registrering af
personoplysninger

P-2032/04

Theresa Villiers Yassir Arafats og Den Palæstinensiske Myndigheds
misbrug af EU-midler

E-2033/04

Mario Mauro Lukning af virksomheden Wella i Castiglione delle
Stiviere (Mantova - Italien)

P-2034/04

Michl Ebner Grænseværdier for drikkevand E-2035/04

Philip Claeys Informationsvogn på rundtur som led i kampagnen
"Brug forskellene. Stop diskriminationen"

E-2036/04

Christopher Huhne Evaluering af indvirkninger for erhvervslivet P-2037/04

Spørgsmål annulleret E-2038/04

Marianne Thyssen Konkurrencefordrejning på markedet for kalvekød -
den italienske definition på kalvekød

E-2039/04

Roger Helmer Eurocontrol afgiftssystem - indvirkning for små fly P-2040/04

Caroline Lucas Rollen for EU-handlingsplanen for råvarer i
forbindelse med fremme af en miljømæssigt
bæredygtig råvareproduktion

P-2041/04

Konrad Szymański Told, som Tunesien pålægger varer fra Polen og andre
nye EU-lande

P-2042/04

Charles Tannock og Theresa
Villiers

Diskriminerende kommunal beskatning af ikke-
fastboende ferieboligejere i Spanien

E-2043/04

Charles Tannock og Theresa
Villiers

Diskriminerende kommunal beskatning af ikke-
fastboende ferieboligejere i Spanien

E-2044/04

Mairead McGuinness Det grå egerns ødelæggelse af skove E-2045/04

Robert Evans Human fældefangst E-2046/04

Robert Evans Gårde med svinehold E-2047/04

Fernando Fernández Martín Ulovlig indvandring i regionerne i EU's yderste periferi E-2048/04

Ieke van den Burg Afskaffelse af de små euromønter E-2049/04

Erik Meijer Foranstaltninger mod fortsat forgiftning af soldater,
civile og miljø som følge af anvendelse af våben, der
indeholder forarmet uran

E-2050/04
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Erik Meijer Alvorlige forsinkelser i forbindelse med reparation af
elværker, vandværker og andre offentlige
forsyningsvirksomheder  på grund af manglende
anvendelse af viden, der ellers er til rådighed i Irak

E-2051/04

Dimitrios Papadimoulis Bekæmpelse af doping og beskyttelse af
sportsudøveres sundhed

E-2052/04

Dimitrios Papadimoulis Udstedelse af et direktiv om handicappede E-2053/04

José Ribeiro e Castro Mocambique - Nampula - mord på missionær E-2054/04

José Ribeiro e Castro Handel med menneskelige organer. Rammeafgørelse E-2055/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - menneskehandel og/eller handel med
menneskeorganer

E-2056/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - menneskehandel og/eller handel med
menneskeorganer

E-2057/04

José Ribeiro e Castro Projektet Iusimpresa.com E-2058/04

José Ribeiro e Castro Angola - "Palancas Negras Gigantes" E-2059/04

José Ribeiro e Castro Angola - EU-støtte til almindelige valg E-2060/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - støtte til retsvæsenet med henblik på
bekæmpelse af den organiserede kriminalitet - handel
med mennesker og/eller menneskelige organer

E-2061/04

José Ribeiro e Castro Narkohandel og terroristnetværk E-2062/04

José Ribeiro e Castro Portugisiske arbejdstagere i Nederlandene E-2063/04

José Ribeiro e Castro Forbindelserne EU-Mercosur E-2064/04

José Ribeiro e Castro Nye narkotiske stoffer E-2065/04

José Ribeiro e Castro Angola - hiv/aids E-2066/04

José Ribeiro e Castro Azorerne og Madeira - regelmæssig transport til søs,
navnlig af passagerer

E-2067/04

José Ribeiro e Castro Cuba - Sakharov-initiativet E-2068/04

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

E-2069/04

José Ribeiro e Castro Østtimor/Australien - forhandlinger om fælles
søgrænse

E-2070/04

José Ribeiro e Castro Østtimor/Australien - forhandlinger om fælles
søgrænse

E-2071/04

José Ribeiro e Castro Venezuela - politiske fanger og menneskerettigheder E-2072/04

José Ribeiro e Castro Sikkerhed til søs E-2073/04
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José Ribeiro e Castro Græshoppeplage E-2074/04

José Ribeiro e Castro Doping - den græske lovgivning E-2075/04

José Ribeiro e Castro Kritik af "Made in EU"-mærket E-2076/04

José Ribeiro e Castro Portugisere i Nordirland - fremmedfjendtlige overgreb E-2077/04

José Ribeiro e Castro Regionerne i den yderste periferi E-2078/04

José Ribeiro e Castro Portugal - vejafgifter og bilmodeller E-2079/04

Proinsias De Rossa Respekt for det demokratiske resultat af
folkeafstemningen i Venezuela

P-2080/04

José Ribeiro e Castro Forsikring - flyulykker - tilfældet "Martinair" P-2081/04

Jörg Leichtfried Registrering af EU-borgeres fingeraftryk ved indrejse
til USA

P-2082/04

Mogens Camre The Arab Banks rolle i finansieringen af den
palæstinensiske terror

E-2083/04

André Brie Nyudgave af KONVER-programmet for de gamle
medlemsstater og udbygning til også at omfatte de nye

E-2084/04

Dimitrios Papadimoulis Finansiel støtte fra tredje EFSR til teknisk uddannelse i
Grækenland

E-2085/04

Eija-Riitta Korhola Etnisk diskrimination i forbindelse med finansiering og
forvaltning af genopbygningen i Irak

E-2086/04

Eija-Riitta Korhola Økonomiske bestemmelser for projekter vedrørende
udviklingssamarbejde

E-2087/04

Eija-Riitta Korhola Indførelse af sejlads i forskellige baner på Østersøen E-2088/04

Philip Claeys Journalistprisen 2004 "Brug forskellene. Stop
diskriminationen"

E-2089/04

Philip Claeys Journalistprisen 2004 "Brug forskellene. Stop
diskriminationen". Udgifter og organisering

E-2090/04

José Ribeiro e Castro Nødsituation i Ossetien - Humanitær bistand E-2091/04

José Ribeiro e Castro Afrika - udbrud af polio E-2092/04

Kathy Sinnott Fluor i vand P-2093/04

Christine De Veyrac Udvidelse - Tyrkiet P-2094/04

Cristiana Muscardini Terrormassakren i Ossetien P-2095/04

Georgios Karatzaferis Genåbning af den teologiske skole på Halki E-2096/04

Eija-Riitta Korhola Konventionen om Det Europæiske Skovinstitut E-2097/04
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Christine De Veyrac Eurovignetten og det nederlandske formandskab E-2098/04

Christine De Veyrac Udvidelsen med Tyrkiet E-2099/04

Christine De Veyrac International handel - Byrd-loven E-2100/04

Cristiana Muscardini Regler for internettet E-2101/04

Cristiana Muscardini Mælkepulverlobby E-2102/04

Marco Rizzo og Umberto
Guidoni

Forskningssituationen i Italien E-2103/04

Frank Vanhecke Sammensætningen af bestyrelsen for Det Europæiske
Center for Observation af Racisme og Fremmedhad

E-2104/04

Frank Vanhecke Bestemmelse om mindretal i fælleserklæringen EU-
Rusland af 27. april 2004

E-2105/04

Frank Vanhecke Økonomisk og politisk pres på Sydafrika som led i
sanktionspolitikken mod Zimbabwe

E-2106/04

Roberto Musacchio Miljøkonsekvensvurdering af
mellembølgesendercentralen i Blera

P-2107/04

Joost Lagendijk Finansielle garantier fra havneforvaltningen i
Rotterdam for RDM

P-2108/04

Jamila Madeira Skovbrande i Portugal P-2109/04

Christoph Konrad Gennemførelse af gruppefritagelsesforordningen for
motorkøretøjer

E-2110/04

Marie-Line Reynaud Anvendelse af fransk i EU-institutionerne E-2111/04

Herbert Bösch Udvikling af landdistrikterne E-2112/04

Koenraad Dillen Udtalelse af kommissionsmedlem Frederik
Bolkenstein om Tyrkiets tiltrædelse

E-2113/04

Erik Meijer Kommissionens sammensætning 2004-2009 og den
kritik om uens behandling af virksomheder, der er
rettet mod det indstillede kommissionsmedlem med
ansvar for konkurrencepolitik

P-2114/04

Kathalijne Buitenweg Konsekvenser af EF-Domstolens nylige afgørelse om
hjertemuslingefiskeri og gasudvinding i Waddenzee-
området

P-2115/04

Willi Piecyk Anvendelse af Kommissionens forordning (EF) nr.
2151/2003 af 16. december 2003 om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2195/2002

E-2116/04
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Tobias Pflüger Berufsverbot i Tyskland mod lærer Michael
Csaszkóczy fra Heidelberg

E-2117/04

Georgios Karatzaferis Udgifter til anlæg og brug af Attika-motorvejen E-2118/04

Robert Evans Revision af Pakistans blasfemi-love E-2119/04

Robert Evans Dr. Than Nyein E-2120/04

Robert Evans Fiskeri med drivgarn E-2121/04

Willy Meyer Pleite Direkte støtte fra EUGFL, Garantisektionen E-2122/04

Willy Meyer Pleite Præferenceordningerne for import og deres indvirkning
på landbrugsmarkederne

E-2123/04

Mathieu Grosch Anerkendelse af diplomer E-2124/04

Cristiana Muscardini Svigagtige e-mails E-2125/04

Marco Rizzo og Umberto
Guidoni

Virksomhedssammenslutninger og sikring af
arbejdspladser - Corsico-sagen i Italien

E-2126/04

Sebastiano Musumeci Forurening af havet som følge af vask af skibstanke E-2127/04

Frank Vanhecke Unionsborgeres deltagelse i valgene til Europa-
Parlamentet i 1999 og 2004 i  medlemsstater, hvor de
ikke er statsborgere

E-2128/04

Sérgio Ribeiro og Ilda
Figueiredo

Revision af vækst- og stabilitetspagten E-2129/04

Michl Ebner Harmonisering af færdselslovgivningen E-2130/04

Bernat Joan i Marí Retsgrundlag for de mindre udbredte sprog E-2131/04

Giovanni Pittella Decentrale agenturer E-2132/04

Koenraad Dillen Tyrkiets tiltrædelse - meldinger om tortur E-2133/04

Philip Claeys Erklæringer fra kommissær Verheugen i Tyrkiet E-2134/04

Sérgio Marques Udvidelse af lufthavnen i Funchal E-2135/04

Roberta Angelilli Støtte til taxachaufførerne i Rom E-2136/04

Jan Mulder Kobling mellem gennemførelsen af nitratdirektivet og
politikken for landdistrikterne

E-2137/04

Ilda Figueiredo Fællesskabets fødevareprogrammer for de ringest
stillede mennesker i EU

E-2138/04

Ilda Figueiredo Indvielse af Lactogals ny fabrik i Vila do Conde E-2139/04

Ilda Figueiredo Losseplads-Vest, "Aterro Sanitário do Oeste", i
Portugal

E-2140/04
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Ilda Figueiredo Lukning af fabrikken Gamic Lda i Portugal E-2141/04

Ilda Figueiredo Ophør af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko E-2142/04

Ilda Figueiredo Lukning af skotøjsfabrikken Gabor E-2143/04

Ilda Figueiredo Undersøgelse af miljøvirkningerne af Amoreira-
tunnellen

E-2144/04

Ilda Figueiredo Glasindustrien i Marinha Grande E-2145/04

Ilda Figueiredo Afskaffelse af støtten til konservesindustrien i Portugal E-2146/04

Ilda Figueiredo Støtte til Panasqueira-minerne E-2147/04

Ilda Figueiredo Udstationerede arbejdstagere og sæsonarbejdere E-2148/04

Ilda Figueiredo Suspendering af ansøgningerne i forbindelse med
Agro-programmet i Portugal

E-2149/04

Ilda Figueiredo Budgetpost for støtte til landmænd E-2150/04

Ilda Figueiredo Støtte til landmænd i udsatte områder E-2151/04

Sérgio Ribeiro Bibliotekernes udlån E-2152/04

Ilda Figueiredo Udløb af fiskeriaftalen med Marokko - erstatning til
fiskerne

E-2153/04

Ilda Figueiredo Ændringer i aftalen om reform af støtten til olivenolie-
og bomuldssektorerne

E-2154/04

Henrik Kristensen Reformen af EU's landbrugsstøtteordninger E-2155/04

Konstantinos Hatzidakis Skader på havmiljøet i Middelhavet som følge af
skibsforlis

E-2156/04

Georgios Karatzaferis Kommissær Verheugens udtalelser i Ankara E-2157/04

Roberta Angelilli Mistanke om overtrædelse af Haag-konventionen fra
1980 - ulovlig bortførelse af mindreårigt barn

E-2158/04

Roberta Angelilli Beskyttelse og bevarelse af Stiglianos termer E-2159/04

José Ribeiro e Castro Blokade mod portugisisk oksekød E-2160/04

Chris Davies Sikkerhedshegnet mellem Israel og Vestbredden E-2161/04

Chris Davies Sikkerhedshegnet mellem Israel og Vestbredden E-2162/04

Chris Davies Kviksølv i amalgamfyldninger E-2163/04

Chris Davies Mobiltelefonsamtaler E-2164/04

Chris Davies Støj fra skibsmotorer E-2165/04

Chris Davies Emballagedirektivet E-2166/04
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Chris Davies Portugal - Gennemførelse af lovgivningen om
luftforurening

E-2167/04

Chris Davies Sjældne husdyrracer E-2168/04

Chris Davies Affaldsmaterialer E-2169/04

Chris Davies Berlaymont: Anvendelse af ulovligt tømmer E-2170/04

Chris Davies Fugledirektivet - Cypern E-2171/04

Chris Davies Blåfinnet tun E-2172/04

Chris Davies Overvågning af EU's fiskerflåder E-2173/04

Chris Davies Fluoridering E-2174/04

Chris Davies Konsekvensvurderinger E-2175/04

Mogens Camre Den iranske oppositionsgruppe Folkets Mujahedin og
gruppens status

E-2176/04

Proinsias De Rossa Burmas deltagelse i ASEM-topmødet E-2177/04

Roberta Angelilli Midler til afholdelse af et arrangement til fremme af
turisme, vin og gastronomiske specialiteter

E-2178/04

Marco Rizzo og Umberto
Guidoni

Lukning af Wella-fabrikken i Castiglione delle Stiviere
i provinsen Mantova i Italien

E-2179/04

Marie-Arlette Carlotti Økonomisk samhørigheds-, social- og territorialpolitik
til fordel for Korsika og EU's øområder

P-2180/04

José García-Margallo y Marfil Omledningen af Júcar-Vinalopó P-2181/04

Dimitrios Papadimoulis Menneskerettighedssituationen på øen Imbros og den
årlige rapport om Tyrkiets fremskridt hen imod EU-
medlemskab

P-2182/04

James Allister IFI's insolvens P-2183/04

Herbert Bösch Fare for nepotisme til fordel for tidligere medlemmer
af kommissærernes kabinetter

E-2184/04

Georgios Karatzaferis Krænkelse af ejendomsretten i Grækenland E-2185/04

Georgios Karatzaferis Udeladelse af henvisningen til religion på id-kort E-2186/04

Eluned Morgan 6. rammeprogram E-2187/04

Spørgsmål annulleret E-2188/04

Spørgsmål annulleret E-2189/04

Koenraad Dillen Kommissionsmedlemmet Louis Michels partipolitiske
aktiviteter

E-2190/04
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Koenraad Dillen Overtrædelse af våbenembargoen mod Sudan E-2191/04

Avril Doyle Letternes borgerlige rettigheder E-2192/04

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling af portugisisk statsborger E-2193/04

Ilda Figueiredo Lukning af virksomheder efter modtagelse af
økonomisk støtte fra EU

E-2194/04

Ilda Figueiredo Grænser vedrørende flyvetid og flyvetjenester E-2195/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Finansiel støtte fra EF til Nordossetien P-2196/04

Georgios Papastamkos Kommissionens rolle med hensyn til Cypern og det
tyrkisk-cypriotiske samfund

P-2197/04

Jorgo Chatzimarkakis Accept af betalingsmidler på tankstationer i Frankrig
og Belgien

E-2198/04

Herbert Bösch Uregelmæssigheder i forbindelse med renoveringen af
Berlaymont-Bygningen

E-2199/04

Georgios Karatzaferis Nedrivning af bygninger i  Himara E-2200/04

Georgios Karatzaferis Nedrivning af bygninger i  Himara E-2201/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fremme af den europæiske politik til bekæmpelse af
aids

E-2202/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fremme af den europæiske politik til bekæmpelse af
aids

E-2203/04

James Allister Ulovlig dumpning i Nordirland E-2204/04

James Allister Børnekirurgi E-2205/04

James Allister Byplanlægningsprojekter i Spanien E-2206/04

Christine De Veyrac Folkesundheden og tobak E-2207/04

Monica Frassoni Bygge- og golfprojekt i Peloponnes (Grækenland) E-2208/04

Umberto Guidoni og Marco
Rizzo

Panamas og USA's manglende deltagelse i kampen
mod terrorismen

E-2209/04

Hans-Peter Martin Nye kommissærer siden 1. maj 2004 E-2210/04

Christofer Fjellner Forhandling af snus i EU P-2211/04

Péter Olajos Rumænsk optagelse i Den Europæiske Union -
Afslutningen på miljøkapitlet

P-2212/04

Véronique De Keyser Arten af Kommissionens kontakter P-2213/04

Manolis Mavrommatis Tv-rettigheder - Tv for alle P-2214/04
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Konstantinos Hatzidakis Bevarelse af det ortodokse mindesmærke Agia Sofia-
kirken

E-2215/04

Konstantinos Hatzidakis Stagnation i anvendelsen af internet E-2216/04

Mario Mauro Annullering af benævnelse af en vej  i Conocorrezzo
kommune efter ofrene for den 11. september

E-2217/04

Mario Mauro Annullering af benævnelse af en vej  i Conocorrezzo
kommune efter ofrene for den 11. september

E-2218/04

Rebecca Harms Inddragelse af tilladelse til at transportere en ladning
amerikansk våbenplutonium - uheld på det franske
atomkraftanlæg i Cadarache

P-2219/04

Raül Romeva i Rueda Arrestation i Bangladesh af Rafique al Islam,
repræsentant for ICBL (Den Internationale Kampagne
for et Forbud mod Landminer)

E-2220/04

Raül Romeva i Rueda Sultestrejke blandt palæstinensiske fanger E-2221/04

Raül Romeva i Rueda Anbefalinger fra Perus sandheds- og
forsoningskommission

E-2222/04

Ewa Hedkvist Petersen Feasibility-undersøgelse, fodgængeres sikkerhed og
EEVC-test

P-2223/04

Ioannis Varvitsiotis og
Konstantinos Hatzidakis

Religionsfrihed for det græske mindretal i Albanien E-2224/04

Geoffrey Van Orden Oplysningskampagne for den europæiske forfatning E-2225/04

Geoffrey Van Orden Oplysningskampagne for den europæiske forfatning E-2226/04

Esko Seppänen Kemikalieagenturets oprettelse E-2227/04

Esko Seppänen Tjenesteydelsesdirektivet E-2228/04

Giovanni Pittella, Michele
Santoro og Alfonso Andria

Deponering af affald E-2229/04

Erik Meijer Tilsagn fra en indstillet kommissær om, at hun ikke vil
udøve en del af sin funktion som følge af muligheden
for interessekonflikter

E-2230/04

Ieke van den Burg Liberalisering af markedet for reservedele til biler E-2231/04

Jules Maaten Fængslede europæere i Thailand E-2232/04

Caroline Lucas Forskning i hormonforstyrrende stoffer E-2233/04

Piia-Noora Kauppi Udlicitering af arkitektydelser E-2234/04

Margrietus van den Berg Eftergivelse af gæld  den offentlige udviklingsbistand i
procent af BNI

E-2235/04
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Luciana Sbarbati Situationen i Irak P-2236/04

Brice Hortefeux Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union P-2237/04

Baroness Sarah Ludford Tjekkisk erstatning E-2238/04

Brice Hortefeux Antiterroristpolitik E-2239/04

Brice Hortefeux Bureaukratiets omkostninger E-2240/04

Brice Hortefeux Afskaffelse af euroens centimer E-2241/04

Mario Borghezio Marokkansk indblanding i Madrid-attentaterne - EU's
holdning

E-2242/04

Mario Borghezio Marokkansk indblanding i Madrid-attentaterne - EU's
holdning

E-2243/04

Philip Bradbourn Bilfri dag E-2244/04

Simon Coveney Behandlingen af handicappede børn i Den Tjekkiske
Republik

E-2245/04

José Ribeiro e Castro Aids - eksponentiel stigning i antallet af smittede E-2246/04

José Ribeiro e Castro Risiko for indstilling af FN's operationer E-2247/04

José Ribeiro e Castro Krisesituation i området omkrig De Store Søer E-2248/04

José Ribeiro e Castro Ejendomsretten til Zimbabwes guldminer E-2249/04

José Ribeiro e Castro Nuklear aktivitet i Nordkorea E-2250/04

José Ribeiro e Castro Iran - atomprogram E-2251/04

Satu Hassi Foranstaltninger med henblik på at bekæmpe ulovlig
skovning og tømmerhandel

E-2252/04

Arlene McCarthy EU-støtte til regionen North West i Det Forenede
Kongerige i perioden 1999 -2003

P-2253/04

Georgios Karatzaferis De Paraolympiske Lege E-2254/04

Georgios Karatzaferis Offentliggørelser om Athens lufthavn E-2255/04

Graham Watson Religiøs forfølgelse i Eritrea E-2256/04

Manolis Mavrommatis Doping i Den Europæiske Union E-2257/04

Marie-Line Reynaud Anerkendelse på fællesskabsplan af erhvervsmæssige
diplomer og kvalifikationer

E-2258/04

Glenys Kinnock Kidnapningen af Peter Shaw P-2259/04

Dimitrios Papadimoulis Udtalelser fra Gerrit Zalm vedrørende europæisk film E-2260/04

Georgios Karatzaferis Forurening af Koroneia-søen i Grækenland E-2261/04
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Phillip Whitehead Forfatningstraktaten: mulighed for unionsborgerskab
for statsborgere i en stat, som er udtrådt af EU

E-2262/04

Koenraad Dillen Menneskerettighedskrænkelser i Tyrkiet (statslig
indblanding i undervisningen)

E-2263/04

Andreas Mölzer Slovensk sproglov P-2264/04

Vittorio Agnoletto Alvorlig risiko for arbejdstagerne og befolkningen i
Genuas oliehavn

P-2265/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fællesskabsbistand til Sudan E-2266/04

Herbert Bösch EU-støttemidler til "Ski Indoor Amnéville" E-2267/04

Herbert Bösch Omorganisering af OLAF E-2268/04

Karl-Heinz Florenz Nr. GC070 i forordning (EØF) nr. 259/93 om
overvågning af og kontrol med overførsel  af affald
inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab

E-2269/04

Mathieu Grosch Bolkestein-direktivet og transportsektoren E-2270/04

Manolis Mavrommatis Tv-spredningsvirksomhed E-2271/04

Manolis Mavrommatis Tv-spredningsvirksomhed E-2272/04

Ilda Figueiredo Etablering af et anlæg til rensning af spildevand E-2273/04

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling af en portugisisk statsborger E-2274/04

Ilda Figueiredo Diskriminering af portugisiske arbejdstagere i
Nordsøen

E-2275/04

Christopher Heaton-Harris Pensionsordninger P-2276/04

Seán Ó Neachtain Rumænien og færdiggørelse af uafsluttede
adoptionssager

P-2277/04

Edith Mastenbroek Det foreliggende forslag fra den franske, irske, britiske
og svenske regering til Rådet om at indføre
obligatorisk opbevaring af data

P-2278/04

Anne Jensen Den tyske vejskat - implementering og levering af
OBU'er

E-2279/04

Horst Schnellhardt Forslag til retsakter fra den nuværende Kommission
(under forsæde af Romano Prodi)

E-2280/04

Dimitrios Papadimoulis Forurening af Koronia-søen E-2281/04

Ignasi Guardans Cambó Omledning mellem floderne Xúquer og Vinalopó E-2282/04

Ignasi Guardans Cambó Beskyttelse af l'Albufera de Valencia E-2283/04

Ignasi Guardans Cambó Støtte til pelota-sporten E-2284/04
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Ignasi Guardans Cambó Genoprettelse af Valencias strande E-2285/04

Ignasi Guardans Cambó Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-2286/04

Ignasi Guardans Cambó Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-2287/04

Ignasi Guardans Cambó Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-2288/04

Ignasi Guardans Cambó Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-2289/04

Mario Borghezio Tyrkisk lovforslag om straf for at flirte E-2290/04

Esko Seppänen National støtte til landbruget P-2291/04

Paul Rübig Mercusur/GATS - Mode 4 E-2292/04

Cristiana Muscardini Beskyttelse af EU-borgerne i stater uden for Europa E-2293/04

Cristiana Muscardini Finansiel støtte til Den Palæstinensiske Myndighed E-2294/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Offentlig støtte til IZAR-skibsværfterne P-2295/04

Willy Meyer Pleite De spanske skibsværfters situation P-2296/04

Georgios Karatzaferis Manglende gennemførelse af det EU-kofinansierede
satellitredningssystem i Grækenland

E-2297/04

Georgios Karatzaferis Lukning af skoler for mindretal i Albanien E-2298/04

Spørgsmål annulleret E-2299/04

Bill Newton Dunn Eurocontrols forslag E-2300/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Fiskerisektoren og stigning i oliepriserne E-2301/04

Thijs Berman og Dorette
Corbey

Ferskt kyllingekød E-2302/04

Edite Estrela Ansættelse af tjenestemænd E-2303/04

Willi Piecyk Kommissionens afgørelse vedrørende direktiv
2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk
modificerede organismer

E-2304/04

Jules Maaten Anmodning fra LSA om støtte til en EU-konference
den 26.-27. november 2004

E-2305/04

Salvador Garriga Polledo Fællesskabsstøtte til publikationer, der formidler
oplysninger om EU-spørgsmål

E-2306/04
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Salvador Garriga Polledo Fremme af spanskundervisningen på sekundærniveau i
de brasilianske skoler

E-2307/04

Salvador Garriga Polledo Kommissionens forbindelser med de forskellige
nationale akademier for kunst, videnskab og litteratur

E-2308/04

Marie-Line Reynaud Europa-flag E-2309/04

Roberta Angelilli Udveksling af europæiske kunstnere og kunst E-2310/04

Roberta Angelilli Situationen i de italienske fængsler E-2311/04

Roberta Angelilli Beskyttelse af italienske konsulære kontraktansatte E-2312/04

Roberta Angelilli Europæisk bilæggelse af tvister E-2313/04

Roberta Angelilli Forbedring af beskyttelsen af den mentale sundhed i
EU

E-2314/04

Roberta Angelilli Oprettelse af poliklinikker i indkøbscentre til
forebyggelse og tidlig diagnostisering af kræftsvulster,
åbne på søn- og helligdage (www.aispo2000.it)

E-2315/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - høstresultater og distribuering af
fødevarer

E-2316/04

José Ribeiro e Castro Al-Qaeda: tegn på kontakt - bekæmpelse af terrorisme E-2317/04

Bart Staes EU's støjdirektiver P-2318/04

Konstantinos Hatzidakis Bekæmpelse af elektronisk kriminalitet i EU E-2319/04

Avril Doyle Distribution af motorkøretøjer - gruppefritagelsesregler E-2320/04

Jules Maaten Cadmium E-2321/04

Henrik Lax Vandrensning i Sankt Petersborg E-2322/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" og de relaterede ikke-økonomiske
tab

E-2323/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" og de relaterede ikke-økonomiske
tab

E-2324/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til det lighedsprincip,
der gælder for alle officielle EU-sprog

E-2325/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til det lighedsprincip,
der gælder for alle officielle EU-sprog

E-2326/04

Rolandas Pavilionis Anvendelse af betegnelsen "euro" på grundlag af de
hidtidige officielle EU-sprog

E-2327/04
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Rolandas Pavilionis Anvendelse af betegnelsen "euro" på de nye officielle
EU-sprog

E-2328/04

Rolandas Pavilionis Anvendelse af betegnelsen "euro" og behov for en
særskilt artikel i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 i
stedet for en betragtning

E-2329/04

Rolandas Pavilionis Anvendelse af betegnelsen "euro" og behov for en
særskilt artikel i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 i
stedet for en betragtning

E-2330/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til nærhedsprincippet

E-2331/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til nærhedsprincippet

E-2332/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til den europæiske
kulturpolitiks grænser

E-2333/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til den europæiske
kulturpolitiks grænser

E-2334/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til det tyske sprog

E-2335/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til det tyske sprog

E-2336/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til
uddannelsessystemet

E-2337/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til
uddannelsessystemet

E-2338/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til sproglærere

E-2339/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til sproglærere

E-2340/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til flere millioner EU-
borgeres grammatiske kompetence

E-2341/04

Rolandas Pavilionis Sprogreformer som følge af anvendelsen af
betegnelsen "euro" set i relation til flere millioner EU-
borgeres grammatiske kompetence

E-2342/04
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Francesco Speroni Problemer i forbindelse med gratis lån fra offentlige
institutioner

P-2343/04

Cristiana Muscardini Italienske statsborgeres indrejseforbud i Libyen E-2344/04

Cristiana Muscardini Italienske statsborgeres indrejseforbud i Libyen E-2345/04

Antonio Di Pietro Ændring af den fælles toldkodeks E-2346/04

Mario Mauro Kampagne for nej til lånerbetaling i biblioteker E-2347/04

Adriana Poli Bortone Mordet på Erasmus-stipendiaten Daniele Caraffa E-2348/04

Philip Claeys Britiske planer om, at medlemmer af British National
Party ikke skal kunne være tjenestemænd

E-2349/04

Philip Claeys Udstilling i cirkustelt på Place Schuman i Bruxelles E-2350/04

Philip Claeys Eventuel sammenkædning af folkeafstemninger om
EU-forfatningen med Tyrkiets tiltrædelse

E-2351/04

Joachim Wuermeling Visum til Den Europæiske Union P-2352/04

Joachim Wuermeling Visum til Den Europæiske Union E-2353/04

Catherine Stihler Mishandling af mynder E-2354/04

Panagiotis Beglitis Ny regnskabsordning i forbindelse med Grækenlands
underskud på statsbudgettet og offentlige gæld

P-2355/04

Avril Doyle Fælles salg af engelske Football Premiership
medierettigheder - Konkurrencebegrænsende praksis

P-2356/04

Niels Busk Afkobling af landbrugsstøtte P-2357/04

Manolis Mavrommatis Virksomhedsflytninger til lande uden for EU E-2358/04

Panagiotis Beglitis Humanitær bistand til Grenada og Haiti som følge af
naturkatastroferne

E-2359/04

Jean Lambert Check-clearing i banker i UK E-2360/04

Bill Newton Dunn Indkøb af politiudstyr E-2361/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Forfalskning af euroen E-2362/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Forfalskning af euroen E-2363/04

Cristiana Muscardini Somatostatin - fra et farmaceutisk lægemiddel til et
lægemiddel til anvendelse på hospitaler

E-2364/04
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Johannes Swoboda Uoverensstemmelse mellem den østrigske
Bundesbahnlov af 2003 (Republikken Østrigs officielle
tidende (BGBL) 138/2003) og Rådets direktiv
91/440/EØF af 29. juli 1991 om udvikling af
Fællesskabets jernbaner

P-2365/04

Georgios Karatzaferis De nationale administrationers udarbejdelse af
dokumenter

P-2366/04

Michael Cramer Direktiv 2002/24/EF E-2367/04

Georgios Karatzaferis Anerkendelse af diplomer fra frie studiecentre i
Grækenland

E-2368/04

Georgios Karatzaferis Lønninger, inflation og statsunderskud i Grækenland E-2369/04

Brice Hortefeux Inddrivelse af uregelmæssigt udbetalte beløb E-2370/04

Brice Hortefeux Harmonisering af medlemsstaternes statistiske
instrumenter

E-2371/04

Brice Hortefeux Offentliggørelse af de græske underskud E-2372/04

Frank Vanhecke Det nederlandske EU-formandskab og fælles aftaler
om tilbagetagelse af illegale indvandrere

E-2373/04

Frank Vanhecke Manglende narkotikaklausul i associeringsaftalen
mellem EU og Marokko

E-2374/04

Frank Vanhecke Følgerne af et eventuelt negativt resultat af
folkeafstemningerne om EU-forfatningen i nogle
medlemsstater

E-2375/04

Frank Vanhecke Subventionering af politiske partier, som er imod den
europæiske forfatning

E-2376/04

Ilda Figueiredo Fastsættelse af vandmængden til glasering af fisk E-2377/04

Ilda Figueiredo Løndiskrimination over for kvindelige arbejdstagere på
Rohde-fabrikken

E-2378/04

Dimitrios Papadimoulis Beregning af antallet af kollektive afskedigelser E-2379/04

Graham Watson Et europæisk agentur for forvaltning af det operative
samarbejde ved de ydre grænser (EFA) - Gibraltar

E-2380/04

Graham Watson Mediefrihed i Hong Kong E-2381/04

Antonio Di Pietro Opførelse af et varmekraftværk i Valle del Biferno E-2382/04

José Ribeiro e Castro II. topmøde EU-Afrika E-2383/04

José Ribeiro e Castro II. topmøde EU-Afrika E-2384/04

José Ribeiro e Castro Den tyrkiske straffelov - ytringsfrihed E-2385/04
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José Ribeiro e Castro Reform af FN's Sikkerhedsråd E-2386/04

José Ribeiro e Castro De europæiske ngo'ers sociale platform E-2387/04

José Ribeiro e Castro Forfalskning af det græske statsregnskab - Stabilitets-
og vækstpagten

E-2388/04

Graham Watson Fælles vederlag for Europa-Parlamentets medlemmer E-2389/04

Raül Romeva i Rueda Fortsættelse af EU's våbenembargo over for Kina E-2390/04

Ulrich Stockmann Finansiering af intensiverede
sikkerhedsforanstaltninger i Fællesskabets lufthavne

E-2391/04

Konrad Szymański Udstilling ved Rond-Point Schuman i Bruxelles E-2392/04

Georgios Karatzaferis Rumæniens overholdelse af sine internationale
forpligtelser i forbindelse med børneadoption

E-2393/04

Georgios Karatzaferis Adgang til registret over bus- og lastbilchauffører i
Grækenland

E-2394/04

Georgios Karatzaferis Fri bevægelighed for præster i FYROM E-2395/04

Glenys Kinnock Zimbabwe E-2396/04

Janelly Fourtou Eventuel indstilling af leverancer af fødevarer fra Det
Europæiske Fællesskabs overskudslagre

E-2397/04

Koenraad Dillen Begrænsning i ytringsfriheden i Tyrkiet E-2398/04

Graham Watson EFA (Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Ydre
Grænser) og Gibraltar

E-2399/04

Christopher Heaton-Harris Udenlandsk valuta i eurozonen E-2400/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Støtte for at afbøde følgerne af skovbrandene E-2401/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Europæisk konference om borgernes deltagelse i
forebyggelse af skovbrande

E-2402/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Støtte for at afbøde konsekvenserne af skovbrandene E-2403/04

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-2404/04

Christopher Heaton-Harris Sikkerhed i lufthavne og fly E-2405/04

Claude Moraes Planer om at bekæmpe handel med kvinder fra
tredjelande til EU

P-2406/04

Michl Ebner Tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien E-2407/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Vejsikkerhed og EU-lovgivning E-2408/04
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Monica Frassoni og Hélène
Flautre

14 bulgarske sømænd fra motorbåden Heras besætning
forsvundet

E-2409/04

Monica Frassoni og Hélène
Flautre

14 bulgarske sømænd fra motorbåden Heras besætning
forsvundet

E-2410/04

Roger Helmer Togbilletter - diskriminering på basis af bopæl E-2411/04

David Martin Tenzin Deleg Rinpoche E-2412/04

Charles Tannock Tilbageholdelse af buddhister i Vietnam E-2413/04

Bernat Joan i Marí Retsvæsenet i Rumænien E-2414/04

Péter Olajos Bistand fra Den Europæiske Union til at rense Europa
for forurenende stoffer

E-2415/04

Mario Mauro Beskyttelse af sproglige mindretal E-2416/04

Philip Claeys Manglende anførelse af tyrkisk tiltrædelseskandidatur i
Eurobarometer-meningsmålinger

E-2417/04

Bart Staes Præcisering af lovgivningen efter afgørelsen i Vergy-
sagen

E-2418/04

Carlos Coelho Anerkendelse af udenlandske studerendes
eksamensbeviser

E-2419/04

Carlos Coelho Anerkendelse af udenlandske studerendes
eksamensbeviser

E-2420/04

Paulo Casaca Ikke-azorianske fiskerfartøjer 12 sømil syd for Monte
Brasil ved øen Terceira

P-2421/04

Angelika Niebler Grækenland - indrejseafgift for lystbåde E-2422/04

Graham Watson Begrænset indførsel til Det Forenede Kongerige af
afgiftsbelagte tobaksvarer fra otte nye medlemsstater

E-2423/04

Willy Meyer Pleite Skovbrande i Andalucia E-2424/04

Robert Goebbels Paul Finet-fonden E-2425/04

Robert Goebbels Eurostat E-2426/04

Erik Meijer Beskyttelse af natur, landskab og boligomgivelser i
forbindelse med bygning af motorvej A74 fra Tyskland
til den nederlandske by Venlo

E-2427/04

Margrietus van den Berg Pressefrihed i Rwanda P-2428/04

Ivo Belet Natflyvninger P-2429/04

Georgios Karatzaferis Rumæniens overholdelse af sine internationale
forpligtelser i forbindelse med børneadoption

P-2430/04

Dimitrios Papadimoulis Afvigelser i Grækenlands finanspolitik P-2431/04
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Christopher Huhne Karteller og konkurrencelovgivning P-2432/04

Paulo Casaca Partipolitisk propaganda finansieret med
fællesskabsmidler

P-2433/04

Mogens Camre Anerkendelse af Taiwan E-2434/04

Michl Ebner Situationen i Tjetjenien E-2435/04

Ruth Hieronymi Anvendelsesområdet for Kommissionen forslag til
direktiv om tjenesteydelser i det indre marked
(KOM(2004) 2)

E-2436/04

Renate Sommer Interoperabilitet mellem elektroniske
bompengesystemer

E-2437/04

Dimitrios Papadimoulis Arbejdsløshed i Grækenland E-2438/04

Georgios Karatzaferis "Antenne-parken" i Attika og risiciene for miljøet og
den offentlige sundhed

E-2439/04

Zsolt Becsey Ungarskfjendtlige grusomheder i Vojvodina E-2440/04

Esko Seppänen Beskatning af handel med emissionsrettigheder E-2441/04

Marco Pannella Giftsprøjtninger i Colombia E-2442/04

Erik Meijer Svækkelse af den europæiske adfærdskodeks for
våbeneksport gennem samarbejde med virksomheder i
tredjelande og spillerum for divergerende fortolkning

E-2443/04

Erik Meijer Lavprisselskabet Ryanair's uddeling af gratis
flybilletter i Tyskland gennem udnyttelse af rabatter
for brugen af lufthavne finansieret med offentlige
midler

E-2444/04

Ilda Figueiredo Tildeling af EU-støtte til den multinationale
virksomhed ECCO

E-2445/04

Paul van Buitenen Kontrol til verificering af ansættelser P-2446/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 1999/70/EF i græsk
lovgivning

E-2447/04

Ioannis Varvitsiotis Den nye tyrkiske straffelov E-2448/04

Agustín Díaz De Mera García
Consuegra

Europols informationssystem (EIS) E-2449/04

Teresa Riera Madurell Adoption af rumænske børn E-2450/04

Roberta Angelilli Støtte til kystturisme E-2451/04

Roberta Angelilli Bekæmpelse af illegal indvandring i EU-landene E-2452/04
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Albert Maat Saiga-antilopepopulationen i Centralasien, Rusland og
Mongoliet

E-2453/04

José Ribeiro e Castro Fugleinfluenza - smitte gennem mennesker E-2454/04

José Ribeiro e Castro Tekstil- og beklædningssektoren -
beskyttelsesklausuler på grund af eksporten fra Kina

E-2455/04

José Ribeiro e Castro Den 11. marts som europæisk dag til minde om
terrorismens ofre

E-2456/04

José Ribeiro e Castro Den 11. marts som europæisk dag til minde om
terrorismens ofre

E-2457/04

Carlos Coelho Offentliggørelse af afgørelser P-2458/04

Péter Olajos Fremme af elektricitet produceret fra vedvarende
energikilder i Den Europæiske Union

E-2459/04

Monica Frassoni Udvidelse af militærbase i Natura 2000-området La
Maddalena på Sardinien - opfølgning af skriftlig
forespørgsel E-3157/03

E-2460/04

Cristiana Muscardini Udflytning af virksomheder og konsekvenser for
beskæftigelsen

E-2461/04

Dan Jørgensen Methyldibromo glutaronitrile i sæbe E-2462/04

Dan Jørgensen Kvælstoffølsomme Natura 2000-områder E-2463/04

Antonio Di Pietro Jernbaneforbindelsen Torino-Lyon E-2464/04

Bart Staes Kvaliteten af udstødningsgasser ved anvendelse af
dyreaffald som kilde til biodiesel

E-2465/04

José Ribeiro e Castro Tyrkiet - Islamisk konference - Cypern E-2466/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Blandede selskaber, der driver fiskeri P-2467/04

Luciana Sbarbati Bevillinger til venskabsbyer for 2005 P-2468/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 2000/43/EF E-2469/04

Georgios Karatzaferis Ansættelse af en direktør for ECBC E-2470/04

Georgios Karatzaferis Racistisk politik imod de ikke-muslimske indbyggere
på Imvros og Tenedos og i Istanbul

E-2471/04

Georgios Karatzaferis Kriminelle børsforretninger i Athen E-2472/04

Georgios Karatzaferis Illegale indvandrere i EU E-2473/04

Georgios Karatzaferis Utilstrækkelig veterinærkontrol i Grækenland E-2474/04

Sir Robert Atkins Sikkerhed inden for luftfarten E-2475/04
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Glyn Ford Ultralette fly-gummibåde E-2476/04

Luciana Sbarbati Adoptioner i Rumænien E-2477/04

Dirk Sterckx Manglende på muligheder for forsikring af visse risici
som følge af den 11. september

P-2478/04

Hynek Fajmon Forhøjelse af amerikanske importafgifter på varer fra
EU-medlemsstater

E-2479/04

Gay Mitchell Medierettigheder til kampene i de nationale
fodboldligaer

E-2480/04

Roberta Angelilli Projekt til oprettelse af et erhvervsuddannelsescenter
for dykkerturistførere i Europa

E-2481/04

Roberta Angelilli Finansieringssituationen for Tacis og Meda E-2482/04

Roberta Angelilli Lægeassisteret forplantning E-2483/04

Dirk Sterckx Manglende muligheder for forsikring af visse risici
som følge af den 11. september

E-2484/04

Ari Vatanen Sikrere forruder og tag i biler P-2485/04

Renato Brunetta Risici i forbindelse med det petrokemiske anlæg i
Porto Marghera (Venezia - Italien) tæt på bymæssig
bebyggelse i Venezia

P-2486/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 1999/70/EF E-2487/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 1999/70/EF E-2488/04

Kathy Sinnott Mineaffald E-2489/04

José Ribeiro e Castro Cambodia - internationalt tribunal - De Røde Khmerer E-2490/04

José Ribeiro e Castro Angola - minerydning E-2491/04

José Ribeiro e Castro Cuba - pression over for Spanien og EU E-2492/04

José Ribeiro e Castro Cuba - pression over for Spanien og EU E-2493/04

Willy Meyer Pleite Atomubåde i farvande under europæisk jurisdiktion P-2494/04

Joseph Muscat Isotoniske energidrikke i Malta E-2495/04

Jamila Madeira og andre Forskelsbehandling af europæiske studerende i
Spanien

E-2496/04

* * *
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SPØRGETID
(B6-0007/04) den 14. og 15. september 2004

15 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Sarah LUDFORD Retfærdig rettergang for borgere fra EU og personer med
bopæl i EU

H-0212/04

Catherine STIHLER Anbringelse af småbørn i bure i Den Tjekkiske Republik H-0213/04

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Fremskridt med hensyn til genopbygningen på Balkan H-0216/04

Marie ISLER BÉGUIN Krav om ratifikation af Kyoto-protokollen i aftaler mellem
EU og tredjelande

H-0219/04

Brian CROWLEY Styrkelse af Europas positive profil H-0220/04

Seán Ó NEACHTAIN EU's forbindelser med USA H-0222/04

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Linda McAVAN Statistikker over pludselige , uforklarlige dødsfald blandt unge
mennesker

H-0231/04

Athanasios PAFILIS Stor bekymring over brugen af doping under De Olympiske
Lege

H-0249/04

Ryszard CZARNECKI Indførsel af genetisk modificeret majs H-0253/04

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Fru de PALACIO

Saïd EL KHADRAOUI Liberalisering af havnetjenester H-0214/04

Bart STAES Liberalisering af havnetjenester - status H-0218/04

Hr. LAMY

Georgios PAPASTAMKOS Tekstil- og beklædningsindustrien efter 2005 H-0274/04
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Hr. DIMAS

Brian CROWLEY Familien i centrum for Europas sociale dagsorden H-0221/04

Dimitrios PAPADIMOULIS Problemer med gennemførelsen af direktiv 1999/70/EF H-0229/04

Claude MORAES Implementering i national ret af direktiverne om
ligebehandling uanset race og om ligebehandling med hensyn
til beskæftigelse

H-0236/04

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
SEPTEMBER 2004

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 23 6 17 3 0 0 3 NICOLAÎ

Kommissionen 35 9 26 7 0 0 ALMUNIA
REDING
de PALACIO
LAMY
DIMAS

I alt 58 15 43 10 0 0 3
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

36/2004 347.834 Konrad Szymański, Marcin Libicki,
Vytautas Landsbergis, Anna Zaborska
og Laszlo Suryan

Overtrædelse af menneskerettighederne i Belarus 29.07.2004 29.10.2004 41

37/2004 348.570 Jean-Claude Martinez, Koenraad
Dillen og Luca Romagnoli

Indførelse af en borgmestrenes dag i Europa 16.09.2004 16.12.2004 3

                                                     
1 Situationen pr. 16.09.2004
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2003

AFET
INTA
BUDG

COM(2004)0523

Sjette meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn
uden grænser", ændret ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-2002

CULT COM(2004)0524

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om,
hvorledes fællesskabsbestemmelserne om personbefordring med bus
fungerer, og om perspektiverne derfor, om liberalisering af markedet
for international transport og cabotage og om passagerernes
sikkerhed og rettigheder

TRAN COM(2004)0527

Rapport fra Kommissionen: Den Europæiske Unions indsats inden
for forskning og teknologisk udvikling - Årsrapport 2003

ITRE COM(2004)0533

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Årsberetning 2004 om EU's udviklingspolitik og bistand til
tredjelande

DEVE
INTA

COM(2004)0536

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Interoperabilitet for digitale interaktive tv-tjenester

ITRE
IMCO
CULT

COM(2004)0541

Meddelelse fra Kommissionen om et styrket partnerskab for
regionerne i EU's yderste periferi: status og fremtidsudsigter -
(KOM(2004)343 Kommissionens meddelelse af 26. maj 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

COM(2004)0543

Forslag til Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for
tildeling af kvoter af hydrochlorfluorcarboner til de medlemsstater,
der tiltrådte den 1. maj 2004

ENVI COM(2004)0550
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
en informations- og kommunikationsstrategi for euroen og Den
Økonomiske og Monetære Union

ECON COM(2004)0552

Meddelelse fra Kommissionen: Reformpartnerskaber i et udvidet
Europa - Øge den europæiske sociale dialogs bidrag

EMPL COM(2004)0557

Grønbog om gensidig anerkendelse af ikke-frihedsberøvende
kontrolforanstaltninger forud for domsafsigelse

JURI
LIBE

COM(2004)0562

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold
til direktiv 2001/18/EF, samt en særrapport om anvendelsen af
direktivets del B og C

ENVI
ITRE
AGRI

COM(2004)0575

Beretning fra Kommissionen: (ECHO - Kontoret for Humanitær
Bistand)- Årsberetning 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

COM(2004)0583

*#* Commission staff working paper : Annex to the Sixth
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive
89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by Directive
97/36/EC, for the period 2001-2002

CULT SEC(2004)1016

*#* Document de travail des services de la Commission : Annexe au
rapport sur le fonctionnement et les perspectives du cadre
communautaire pour les transports de voyageurs par autocars et
autobus : accès aux marchés des transports internationaux et de
cabotage, sécurité et droits des passagers

TRAN SEC(2004)1020

*#* Commission staff working paper : Fifth Annual Survey on the
implementation and enforcement of Community environmental law -
2003

ENVI
JURI

SEC(2004)1025

*#* Commission staff working document : Annex to the
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament "Annual report 2004 on ec development policy and external
assistance"

DEVE
INTA

SEC(2004)1027
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*#*Document de travail des services de la commission Annexe à la :
Communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour les
régions ultrapériphériques : bilan et perspectives (Communication de la
Commission COM(2004)343 du 26 mai 2004)

ECON
REGI
AGRI
PECH

SEC(2004)1030

*#*Document de travail des services de la Commission : Rapport sur le
recouvrement des restitutions à l'exportation des animaux vivants
pendant l'année 2003

BUDG
CONT
AGRI

SEC(2004)1031

*#* Commission staff working document : Implementation of the
Commission Communication on the EU's Role in Promoting Human
Rights and Democratisation in Third Countries (COM(2001)252 final)

AFET
DEVE
BUDG

SEC(2004)1041

*#*Commission staff working document : Interim evaluation Report
from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions on the Programme relating to the Community Framework
Strategy on Gender Equality 2001-2005

EMPL
LIBE
FEMM

SEC(2004)1047

*#* Commission staff working document : Buying green! A handbook
on environmental public procurement

ENVI
JURI

SEC(2004)1050

*#*Document de travail des services de la Commission - Annexe à la
Communication de la Commission portant réponse aux observations et
recommandations du Panel de haut niveau d'experts indépendants
concernant l'évaluation de l'efficacité des Nouveaux Instruments du
6ème Programme cadre - Observations de la Commission en réponse
au rapport du Panel d'experts indépendants en charge de l'évaluation de
l'efficacité des Nouveaux Instruments du 6ème Programme cadre

ITRE SEC(2004)1057

*#*Commission staff working document - Annex to the Report from
the Commission - Protection of the European Communities� financial
interests and the fight against fraud  - Annual report 2003 - Statistical
evaluation of irregularities - Agricultural, Structural & Cohesion funds
and Own resources - Year 2003

CONT
ECON
IMCO
REGI
AGRI
PECH
JURI
LIBE

SEC(2004)1059
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Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's
lånoptagelse og långivning i 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1073

*#*Commission staff working paper - Annex to the report from the
Commission to the Council and to the European Parliament on the
borrowing and lending activities of the Community in 2003

AFET
DEVE
INTA
BUDG

SEC(2004)1074

*#*Commission staff working document - Annex to the ECHO Annual
Report 2003

AFET
DEVE
BUDG
CONT

SEC(2004)1099

*#*Commission staff working document - Analysis of the common
market organisation in fruit and vegetables

AGRI SEC(2004)1120

*#*Commission staff working paper on the Development of the
Second Generation Schengen Information system (Sis II) - June 2004
progress report

LIBE SEC(2004)1129

*#*Document de travail des services de la Commission - Relatif à
l'interdiction de l'utilisation d'agents de rétention d'eau dans les viandes
de volaille

ENVI
AGRI

SEC(2004)1130

*#*Commission staff working paper on the implementation of national
residue monitoring plans in the Member States in 2002 (Council
Directive 96/23/EC)

ENVI
AGRI

SEC(2004)1137

*#*Commission staff working document setting out the approach for
assessing the conformity of solutions proposed by the SOLVIT
network with Community law

IMCO
ITRE
JURI

SEC(2004)1159

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - nr. 5/2004,
nr. 6/2004 og nr. 7/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1183

*#* Disse dokumenter er enten tilgængelige på fransk, engelsk eller tysk

* * *
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

UDPEGNING AF DE PERSONER, DER ER INDSTILLET TIL MEDLEMMER AF
KOMMISSIONEN

Den 14. september 2004 meddelte formanden for Den Europæiske Unions Råd Europa-Parlamentets
formand, at Rådet den 13. september 2004 efter fælles aftale med den indstillede formand for
Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, havde udpeget de personer, som det agter at udnævne til
medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber for perioden fra den 1. november 2004 til
den 31. oktober 2009.

Den fuldstændige liste over disse personer ser således ud:

Joaquín ALMUNIA AMANN
Jacques BARROT
Joe BORG
Rocco BUTTIGLIONE
Stavros DIMAS
Benita FERRERO-WALDNER
Ján FIGEL'
Mariann FISCHER BOEL
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Danuta HÜBNER
Siim KALLAS
László KOVÁCS
Neelie KROES
Markos KYPRIANOU
Peter MANDELSON
Charlie McCREEVY
Louis MICHEL
Janez POTOČNIK
Viviane REDING
Olli REHN
Vladimír �PIDLA
Ingrida UDRE
Günter VERHEUGEN
Margot WALLSTRÖM

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 102/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om nedsættelsen af en uafhængig valgkommission i Burundi

Bruxelles, den 6. september 2004

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at den burundiske regering efter nationalforsamlingens og
senatets godkendelse har nedsat en uafhængig valgkommission, der skal spille en central rolle i forbindelse
med tilrettelæggelsen af lokal-, regional-, parlaments- og præsidentvalg. EU ser nedsættelsen af
kommissionen som et afgørende skridt i gennemførelsen af Arusha-fredsprocessen. Nedsættelsen af denne
kommission vil gøre det muligt at komme videre med vedtagelsen af en ny forfatning og valglove. EU hilser
desuden loven om nedsættelse af sandheds- og forsoningskommissionen velkommen. Denne kommission
kan betragtes som et vigtigt redskab til forsoning og varig fred som indeholdt i Arusha-fredsaftalen. EU
opfordrer kraftigt alle parterne til at vedtage denne lov på grundlag af den bredest mulige enighed.

EU tilskynder den burundiske regering, nationalforsamlingen, senatet og alle de politiske partier til hurtigst
muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på afholdelsen af valg efter den tidsplan, der
blev fastlagt på mødet den 6. august inden for rammerne af det regionale initiativ, og til at iværksætte den
aftale om magtdeling, der blev indgået under ledelse af den sydafrikanske vicepræsident, Jacob Zuma,
mægler for det regionale initiativ. EU appellerer endvidere til parterne om at nå til enighed om
magtdelingsprincipperne, så nationalforsamlingen kan vedtage den nye forfatning inden for den tidsfrist, der
er fastsat inden for rammerne af det regionale initiativ. EU lykønsker den sydafrikanske præsident Thabo
Mbeki med hans indsats under forhandlingerne i Pretoria.

EU gentager sin vilje til at ville bistå Burundi med at tilrettelægge frie og retfærdige valg og med at nå frem
til en varig løsning på de konflikter, der har destabiliseret landet igennem de seneste årtier. EU understreger i
den forbindelse, at det er vigtigt hurtigt at komme i gang med demobiliseringen af de væbnede grupper i
landet og med reformen af sikkerhedssektoren for at sikre fred og stabilitet på lang sigt.

Kandidatlandene 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 part i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 103/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om resultatet af Datuk Seri Anwar Ibrahims appel

Bruxelles, den 15. september 2004

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om resultatet af Datuk Seri Anwar Ibrahims
appel af dommen mod ham af 8. august 2000.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at Malaysias forbundsdomstol har frikendt landets
tidligere vicepremierminister Datuk Seri Anwar Ibrahim for de anklager, der førte til den dom, der blev
afsagt over ham den 8. august 2000.

EU har trin for trin nøje fulgt retssagen mod Datuk Seri Anwar Ibrahim og har hele tiden været dybt
bekymret for, om rettergangen har været retfærdig. Den Europæiske Union er derfor tilfreds med Malaysias
forbundsdomstols beslutning om at omstøde afgørelsen af 8. august 2000. Det vidner om, at Malaysia i
stadig højere grad kan karakteriseres som et retssamfund.

EU vil fortsat nøje følge appelsagen vedrørende den dom, der blev afsagt den 14. april 1999.

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. 104/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om
Albanien

Bruxelles, den 14. september 2004

Albaniens tilnærmelse til de euro-atlantiske strukturer afhænger primært af fremskridtene i forbindelse med
landets reformarbejde. Som det er påpeget ved tidligere lejligheder, støtter Den Europæiske Union fuldt ud
dette ambitiøse mål og giver fortsat Albanien betydelig konkret bistand til at gennemføre de nødvendige
reformer.
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Det giver derfor anledning til stor bekymring, at reformarbejdet skrider for langsomt fremad, navnlig på
områder, der er vitale for Albaniens fremtid og for landets vellykkede integration: nemlig reformtempoet i
Albanien i almindelighed og valgreformen og bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption i
særdeleshed. Andre områder, der volder bekymringer, er retssikkerheden og respekten for
menneskerettighederne og minoriteterne, navnlig hvad angår uddannelse, ejendom og adgang til medierne.

Som den nylige helikopterulykke i Lazaret den 18. august har vist, er kampen mod organiseret kriminalitet
og korruption et centralt område, hvor der kræves mærkbare fremskridt, hvis integrationen skal fortsætte. De
seneste begivenheder har vist, at narkotikahandel og menneskehandel og -smugleri stadig er områder, der
volder alvorlig bekymring. Som det er sagt gentagne gange, skal Albanien bevise, at landet kan håndhæve
retssikkerheden på en rimelig og retfærdig måde i hele territoriet, at de statslige strukturer er fri for
indflydelse fra kriminelle elementer, og at man effektivt tager kampen op mod kriminaliteten til gavn for
borgerne i Albanien og i andre lande, som lider under følgerne af dette forfærdelige problem. Den
nuværende situation viser, at der endnu ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt hen imod Europa. Desuden er
det en alvorlig sag, at nogle politikere har benyttet dette problem som et middel til at fremme snævre
politiske interesser.

Parlamentsvalgene, der skal afholdes i 2005, må vise, om Albanien er parat til at tage yderligere skridt i
retning af euro-atlantisk integration. Den Europæiske Union forventer, at de kommende parlamentsvalg fuldt
ud vil opfylde internationale standarder og blive gennemført på en transparent måde i hele Albanien.

OSCE, ODIHR og Europarådet (Venedig-Kommissionen) har forelagt flere henstillinger i de seneste
måneder. OSCE, der er tilstede i Albanien, har med Den Europæiske Unions fulde støtte arbejdet hårdt med
de politiske aktører for at prøve at sikre en aftale om en løsningspakke, så disse henstillinger kan blive ført
ud i livet. Det foruroliger Den Europæiske Union at se, at dette arbejde ikke skrider fremad i et rimeligt
tempo. Valglisterne er et væsentligt problem. Der må gøres et betydeligt og komplekst forberedende arbejde
for at forbedre listerne, og dette vil tage måneder. Den Europæiske Union forventer, at alle de politiske
aktører bruger de første uger af denne parlamentssamling til at samarbejde om at nå dette mål. Alle albanske
politikere deler ansvaret for, at disse valg forberedes og afvikles korrekt. Fiasko på dette væsentlige punkt vil
betyde et alvorligt tilbageslag for udviklingen af forbindelserne mellem Albanien og Den Europæiske Union.

Denne erklæring er én af en række lignende budskaber, der er sendt til de albanske politiske ledere gennem
de seneste få måneder. Der kræves en hurtig og konstruktiv reaktion. Albaniens tilnærmelse til Den
Europæiske Union kræver, at alle politiske kræfter i Albanien engagerer sig fuldt ud. Hvis manglen på
almindelig og fælles politisk vilje fortsat hindrer en virkelig reformproces, kan indgåelsen af en
stabiliserings- og associeringsaftale kun blive yderligere forsinket.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien* og EFTA-landene Island og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien er stadig omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 105/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

præsident- og parlamentsvalget i Malawi

Bruxelles, den 17. september 2004

Den Europæiske Union har noteret sig den endelige rapport fra EU's valgobservatørmission om præsident-
og parlamentsvalget i Malawi.

EU udtrykker tilfredshed med, at valget blev afviklet i et generelt fredeligt klima, og at stemmeafgivningen
forløb uden problemer. Dette skyldes ikke mindst vælgernes og de valgtilforordnedes prisværdige adfærd,
civilsamfundsorganisationernes bestræbelser på at tilrettelægge undervisning i medborgerkundskab og den
måde, hvorpå de private medier generelt sørgede for en rimelig afbalanceret dækning af valget.

EU noterer sig imidlertid, at valget ikke opfyldte de internationale standarder på en række vigtige områder.
Den generelle proces formåede ikke at skabe lige vilkår for de politiske kandidater, vælgerregistreringen var
utilfredsstillende, og opgørelsen af valgresultatet manglede i alvorlig grad klarhed.

Endvidere noterer EU sig, at Malawis valgkommissions generelle indsats var skuffende. EU udtrykker
imidlertid tilfredshed med, at det indenlandske pres har sat gang i forandringer i kommissionen, og EU
håber, at dette vil udmønte sig i en omfattende reform af dens sammensætning og procedurer.

EU opfordrer indtrængende Malawis myndigheder til at tage passende skridt til at forbedre rammerne for
valgafholdelse og udvise tilstrækkelig politisk vilje til at sikre, at de næste valg afvikles i overensstemmelse
med internationale standarder såsom SADC-retningslinjerne og principperne for demokratiske valg.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de poten-tielle 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. 106/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Gongadze-sagen i Ukraine

Bruxelles, den 16. september 2004

I anledning af, at den ukrainske journalist Georgiy Gongadze for fire år siden forsvandt og blev myrdet,
ønsker EU på ny at udtrykke sin bekymring over, at der ikke er sket fremskridt i efterforskningen af
omstændighederne omkring hans død.
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I de fire år, der er gået siden Gongadzes død, har flere andre journalister været udsat for fysisk overlast eller
er døde på mistænkelig vis, hvilket rejser tvivl om sikkerheden for mediefolk. EU ønsker at give udtryk for
sin bekymring over den indvirkning, dette vil kunne have på journalisternes arbejde.

EU anmoder derfor de ukrainske myndigheder om at gøre deres yderste for at finde gerningsmændene og
bringe dem for retten.

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. 107/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Dalai Lamas udsendinges besøg i Kina

Bruxelles, den 17. september 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at repræsentanter for Dalai Lama for øjeblikket besøger
Kina for tredje gang siden genoptagelsen af kontakterne i september 2002.

EU har set frem til et tredje besøg og håber, at det vil fremme indledningen af en meningsfuld og direkte
dialog mellem Beijing og Dalai Lamas repræsentanter, der fører til en fredelig og holdbar løsning for Tibet.

EU vil følge dette besøg med stor interesse.

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.

* * *

                                                     
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen
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Nr. 108/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 17. september 2004

EU bekræfter på ny, at det fuldt ud støtter fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea, og giver udtryk for sin
bekymring over, at situationen fortsætter med at være i hårdknude. Såvel Etiopien som Eritrea har brug for
fred og stabilitet for at kunne koncentrere sig om de alvorlige udfordringer, de står overfor, og EU anmoder
indtrængende begge lande om at indtage en mere konstruktiv holdning.

EU erkender, at den fortsatte tilstedeværelse af FN's mission i Etiopien og Eritrea (UNMEE) i den
nuværende situation er af afgørende betydning for stabiliteten i regionen, og bifalder FN's resolution
S/RES/1560, der forlænger UNMEE's mandat i yderligere seks måneder. EU støtter fuldt ud den foreslåede
rationalisering af missionen og har fuld tillid til, at FN's generalsekretær vil sørge for, at UNMEE vil
opretholde sit nuværende effektivitetsniveau.

EU henstiller til begge lande, at de bruger de kommende seks måneder til at gennemføre foranstaltninger, der
kan medvirke til at løse op for den nuværende hårdknude og give mulighed for hurtigt at komme videre med
grænsedragningen. EU anmoder indtrængende Etiopien om at rette sig efter grænsekommissionens afgørelse
som aftalt i Algier-fredsaftalen og at samarbejde fuldt ud med grænsekommissionen om gennemførelsen af
afgørelsen.

EU gentager, at det fuldt ud støtter de igangværende bestræbelser, som udfoldes af generalsekretæren, hans
særlige repræsentant Joseph Legwaila og hans særlige udsending Lloyd Axworthy, og opfordrer Eritrea til at
gå ind i et konstruktivt samarbejde med generalsekretærens særlige udsending.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 109/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

vedrørende vedtagelsen af Sikkerhedsrådets resolution 1564 om Sudan

Bruxelles, den 23. september 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med Sikkerhedsrådets vedtagelse af resolution 1564.

Resolution 1564 er et væsentligt bidrag til det stærkt påkrævede øgede pres på Sudans regering,
Retfærdigheds- og Lighedsbevægelsen, Den Sudanesiske Befrielseshær/-bevægelse og Det Sudanesiske
Folks Befrielsesbevægelse for så hurtigt som overhovedet muligt at nå frem til en politisk løsning på
konflikterne i Sudan.

Den Europæiske Union giver sin fulde støtte til Sikkerhedsrådets appel til Sudans regering om at leve op til
sine forpligtelser over for alle sudanesere og det internationale samfund. Den Europæiske Union henstiller
ligeledes indtrængende til de øvrige parter i konflikten, at de til fulde overholder deres internationale
forpligtelser. Den Europæiske Union beklager med Sikkerhedsrådet de seneste brud på våbenhvilen og
understreger, at det haster med at bringe den herskende straffrihed til ophør i Darfur og retsforfølge de
ansvarlige, herunder medlemmer af de folkelige forsvarsstyrker og Janjaweed-militsen.

Den Europæiske Union udtrykker ligeledes tilfredshed med, at Sikkerhedsrådet er rede til at overveje at
træffe yderligere foranstaltninger som omhandlet i artikel 41 i De Forenede Nationers pagt, hvis Sudans
regering ikke fuldt ud overholder resolution 1556 (2004).

Den Europæiske Union lægger stor vægt på, at der nedsættes en international undersøgelseskommission, der
straks kan gå i gang med at efterforske alle indberetninger om krænkelser af den humanitære folkeret og
menneskerettighederne i Darfur begået af alle parter, der kan fastslå, om der har fundet folkedrab sted, og
som kan finde frem til de skyldige i disse krænkelser, således at de kan blive retsforfulgt.

Den Europæiske Union anerkender fuldt ud, at Den Afrikanske Union står i spidsen for bestræbelserne på at
finde en løsning på konflikten i Darfur. EU vil fortsat yde fuld støtte til AU's mission i Darfur.

Den Europæiske Union erkender, at der er behov for fortsat humanitær bistand, og agter at opretholde sine
bidrag til støtte for dem, der er berørt af konflikten i Darfur.

Den Europæiske Union erindrer om Rådets konklusioner af 12. og 26. juli samt 13. september og bekræfter
sit faste og højt prioriterede tilsagn om at bidrage til løsningen af konflikterne i Sudan.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER58

Bulletin 25.10.2004 - DA - PE 347.430

Nr. 110/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det kommende valg og pressefrihed i Ukraine

Bruxelles, den 29. september 2004

Den Europæiske Union anser Ukraine for at være et vigtigt naboland og en strategisk partner, som
tillige spiller en nøglerolle for den regionale og globale sikkerhed. EU bekræfter sin støtte til
Ukraines stræben mod demokratisering og økonomiske reformer. EU anerkender Ukraines euro-
pæiske ambitioner og ser med velvilje på den pro-europæiske linje, som landet har valgt.

EU opfordrer Ukraines ledere til at sikre, at alle nødvendige betingelser for afholdelsen af frie og
retfærdige præsidentvalg i efteråret bliver opfyldt i overensstemmelse med landets forpligtelser
inden for rammerne af Europarådet og OSCE.

Under hensyn til de forhold, hvorunder valgkampagnen indtil nu er foregået, understreger EU
endnu en gang, at uafhængige medier og ytringsfrihed er af allerstørste betydning for en retfærdig
og gennemsigtig valgkampagne.

Dette forudsætter lige og upartisk adgang til massemedierne, registrerings- og tilladelsesprocedurer,
der ikke er baseret på politiske kriterier, samt at afbrydelser af private fjernsynskanaler af "tekniske
årsager" ophører. Det indebærer tillige en uvildig dækning i medierne af kandidaternes synspunkter,
navnlig i de landsdækkende statslige fjernsynskanaler, samt at myndighederne afholder sig fra en-
hver indblanding f.eks. i form af instrukser eller anvisninger til medierne (de såkaldte "temnyky").

Det indebærer tillige, at alle øvrighedspersoner og -organer forholder sig neutralt til alle kandidater
og bl.a. afholder sig fra at intimidere bestemte kandidater og medier.

Endelig opfordrer EU indtrængende Ukraine til at lade indenlandske observatører - også observatø-
rer uden partitilknytning - følge stemmeafgivningen. EU udtrykker tilfredshed med indbydelsen af
internationale observatører. EU's medlemsstater er rede til at yde et passende bidrag.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 111/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget i Republikken Kasakhstan

Bruxelles, den 8. oktober 2004

Den Europæiske Union noterer sig parlamentsvalget i Republikken Kasakhstan, som fandt sted den 19.
september 2004, samt afholdelsen af anden valgrunde den 3. oktober 2004.

Den Europæiske Union anerkender de foreløbige konstateringer og konklusioner fra den OSCE/ODIHR-
ledede internationale valgobservationsmission (IEOM) og ser med tilfredshed på en række fremskridt i
forhold til tidligere valg. Blandt disse fremskridt er forbedringer af valgloven, der giver øget åbenhed i den
overordnede valgproces. Den Europæiske Union ser desuden med tilfredshed på andre nyskabelser med
hensyn til registrering af partier og nationale observatører som omhandlet i IEOM's rapport.

Den Europæiske Union noterer sig dog også, at IEOM konkluderer, at en række OSCE-forpligtelser og andre
internationale standarder for demokratiske valg ikke er blevet opfyldt under valgprocessen. Nogle af de
problemer, som de kasakhiske myndigheder var blevet gjort opmærksomme på inden valget, blev således
konstateret både i perioden forud for valget og på selve valgdagen. Der blev blandt andet indført ikke-
gennemskuelig elektronisk afstemning, og mediedækningen af valgkampen var stærkt tendentiøs.

Også andre problemer berørte vælgernes tillid til valgsystemet negativt. Der var eksempelvis vanskeligheder
med visse aspekter af Den Centrale Valgkomites funktion, sammensætningen af valgkommissionerne,
ordningen for klagebehandling og unøjagtigheder med vælgerregistreringen.

Den Europæiske Union noterer sig endvidere, at der på mange valgsteder ikke forefandtes valgprotokoller. I
den forbindelse opfordrer Den Europæiske Union de kasakhiske myndigheder til at foretage en
tilbundsgående undersøgelse af de alvorlige beskyldninger fra de politiske partiers side om, at valgene på en
række valgsteder foregik uredeligt.

Yderligere er Den Europæiske Union fortsat bekymret over, at to fremstående oppositionsledere, Galymzhan
Zhakianov og Bulat Abilov, ikke kunne opstille til valget.

Den Europæiske Union opfordrer de kasakhiske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at
forbedre rammerne for valg yderligere og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de næste valg
fuldt ud opfylder de internationale standarder. Den Europæiske Union er i den forbindelse er rede til i
samarbejde med OSCE at tilbyde sin bistand.

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. 112/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Belarus

Bruxelles, den 24. september 2004

Den Europæiske Union er dybt bekymret over, at Belarus endnu ikke har foretaget en fuldstændig,
troværdig og uafhængig undersøgelse af, hvorvidt tre belarussiske embedsmænd eventuelt er ind-
blandet i tre belarussiske oppositionslederes og én journalists forsvinding og efterfølgende død i
årene 1999-2000. Dette blev detaljeret beskrevet i Pourgourides-rapporten fra Europarådets parla-
mentariske forsamling, der blev vedtaget den 28. april 2004.

I en erklæring af 14. maj 2004 opfordrede EU til, at der indledes en uafhængig efterforskning under
en uvildig efterforskers ledelse. I afventen af denne undersøgelse satte EU også spørgsmålstegn
ved, om de personer, som disse alvorlige beskyldninger rejses imod, burde forblive på deres nuvæ-
rende myndighedsposter.

EU har ikke modtaget nogen officiel reaktion fra de belarussiske myndigheder på denne erklæring
og har ikke kendskab til, at de belarussiske myndigheder foretager nogen uafhængig og uvildig
undersøgelse. De personer, der ifølge Pourgourides-rapporten havde hovedansvaret for disse for-
svindinger, og de, der har undladt at indlede en efterforskning af dem, er fortsat på deres poster eller
er flyttet til andre vigtige myndighedsposter.

I lyset af den åbenbare hindring af rettens gang og under hensyn til, at der ikke som ønsket er ind-
ledt nogen undersøgelse, har EU i dag besluttet at indføre indrejserestriktioner over for de højt-
stående embedsmænd, der anses for at være hovedansvarlige for ikke at have iværksat en sådan
undersøgelse og strafforfølgning af de påståede forbrydelser, og de personer, som i Pourgourides-
rapporten anses for at være nøgleaktører i forsvindingerne og de efterfølgende dækmanøvrer.

EU anser desuden disse personers tilstedeværelse ved offentlige møder i EU-institutionerne eller i
EU-medlemsstaterne for at være upassende.

EU forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at overveje yderligere foranstaltninger.

EU vil tage sin holdning op til fornyet overvejelse i lyset af den fremtidige udvikling under hensyn
til, om Belarus' relevante myndigheder viser vilje til at foretage en fyldestgørende og gennemsigtig
undersøgelse af forsvindingerne og at retsforfølge de ansvarlige for forbrydelserne.

I denne forbindelse appellerer EU på ny til de belarussiske myndigheder, herunder også til Repu-
blikken Belarus' præsident, om at iværksætte de aktioner, EU anmoder om.
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Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der
er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidli-
gere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslut-
ter sig denne erklæring.

* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 113/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende

Rådets fælles holdning 2004/661/FUSP af 24. september 2004
om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

Bruxelles, den 6. oktober 2004

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 målene i Rådets fælles holdning 2004/661/FUSP
af 24. september 2004 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus. 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.

* * *
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Nr. 114/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den rwandiske regerings erklæring vedrørende parlamentets rapport om
"folkedrabsideologi"

Bruxelles, den 6. oktober 2004

1. EU har noteret sig den offentlige erklæring, Rwandas regering for nylig har fremsat i tilknyt-
ning til parlamentets rapport om "folkedrabsideologi", og udtrykker tilfredshed med medde-
lelsen om, at de kompetente myndigheder vil foretage en yderligere grundig undersøgelse. EU
opfordrer disse myndigheder til at færdiggøre undersøgelsen snarest muligt.

2. EU beklager, at Rwandas regering ikke utvetydigt har givet udtryk for, at de personer, der er
nævnt i parlamentets rapport, skal anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Enkelt-
personer er blevet anklaget offentligt på grundlag af oplysninger, der ikke er tilstrækkeligt
underbyggede. Rapporten virker derfor intimiderende.

3. Parlamentets rapport viser, at der stadig er meget, som står i vejen for enhed og ægte forso-
ning. De sår, som folkedrabet og borgerkrigen har efterladt, er stadig friske. EU tilslutter sig
konklusionen i rapporten, hvori det siges, at de ansvarlige for intimidering af og drab på
overlevende og vidner skal stilles for en domstol, og vil gøre sit til, at folkemordet ikke
glemmes, hverken nationalt eller internationalt.

4. EU finder det imidlertid betænkeligt, at begreberne "folkedrabsideologi" (ideology of
genocide) og "splittelse" (divisionism) anvendes så ofte, og ønsker i den forbindelse at påpege
over for regeringen, at der er behov for nøje at definere disse begreber samt præcisere, hvor-
ledes de skal forstås i forhold til lovene om diskrimination og sekterisk virksomhed og i for-
hold til ytringsfrihed i almindelighed.

5. Ytringsfrihed, foreningsfrihed og pressefrihed er grundlaget for en demokratisk stat med plads
til alle. EU opfordrer indtrængende regeringen til at give adgang til den politiske arena og til
at tillade, at forskellige meninger og synsvinkler kommer til udtryk.

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, tilslut-
ter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 115/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af anden verdensdag mod dødsstraf

Bruxelles, den 10. oktober 2004

I forbindelse med den anden verdensdag mod dødsstraf gentager EU, at det længe har været principiel
modstander af dødsstraf.

EU mener, at afskaffelsen af dødsstraffen bidrager til at højne den menneskelige værdighed og den gradvise
udvikling af menneskerettighederne. Den Europæiske Union finder denne form for straf grusom og
umenneskelig. Dødsstraf indebærer ikke nogen fordele i form af afskrækkende virkning, og en eventuel
rettergangsfejl er uoprettelig.

Dødsstraf er derfor afskaffet i alle EU-lande. Men begrundelsen for at afskaffe denne form for straf gælder
alle mennesker overalt i verden. Universel afskaffelse af dødsstraffen er således et politisk standpunkt, som
alle EU-medlemmerne er enige om, og som ligger dem stærkt på sinde.

EU opfordrer alle lande, som endnu ikke har afskaffet dødsstraf, til at gøre det og til i mellemtiden at indføre
et moratorium for dødsstraf som et første skridt hen imod afskaffelse. EU hilser den globale tendens hen
imod afskaffelse af dødsstraf velkommen og konstaterer med tilfredshed, at det internationale samfund har
udelukket anvendelsen af dødsstraf ved at oprette internationale tribunaler og Den Internationale
Straffedomstol, som har kompetence til at pådømme de mest grufulde forbrydelser, såsom folkedrab og
forbrydelser mod menneskeheden.

I de lande, der opretholder dødsstraf, henstiller EU indtrængende, at dens anvendelse gradvist indskrænkes,
og at de mindstekrav, der er fastsat i internationale menneskerettighedsinstrumenter, overholdes. Specielt
opfordrer EU alle stater til ikke at idømme unge lovovertræder og mentalt syge dødsstraf.

EU roser civilsamfundets organisationer for at have taget initiativ til at afholde denne verdensdag mod
dødsstraf, som første gang fandt sted i 2003. EU støtter formålet med dette initiativ, som er at fremme den
offentlige debat, styrke den offentlige modstand mod dødsstraf og opfordre lande, der fortsat har dødsstraf,
til at stoppe henrettelserne og afskaffe dødsstraffen. EU's politiske engagement med hensyn til at afskaffe
dødsstraf over hele verden støttes finansielt gennem det europæiske initiativ for demokrati og
menneskerettigheder.

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. 116/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om resultatet af præsidentvalget i Somalia

Bruxelles, den 14. oktober 2004

Den Europæiske Union glæder sig over, at det lykkedes at få valg en præsident for Den Somaliske
Føderation den 10. oktober 2004 i Nairobi (Kenya). Valget bekræfter Somalias vilje til at overvinde det
politiske tomrum, der har varet i mere end ti år, og til at bringe den nationale forsoningskonference for
Somalia til en vellykket afslutning. Valget af en præsident er en milepæl i freds- og forsoningsprocessen og
baner vejen for dannelsen af en midlertidig forbundsregering.

Den Europæiske Union ønsker Somalias nye præsident, Abdullahi Yusuf Ahmed, tillykke med valget. Den
Europæiske Union påskønner desuden den vigtige rolle, som somaliske ledere i den midlertidige
forbundsforsamling har spillet med hensyn til at sikre valgprocessens demokratiske principper.

Den Europæiske Union vil fortsat støtte freds- og forsoningsprocessen og Somalias overgang til
forbundsstat. EU er desuden rede til at bistå en midlertidig forbundsregering i overensstemmelse med de
aftaler, der måtte komme i stand mellem en sådan regering og det internationale samfund.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 117/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af terrorangrebene den 11. september 2001

Bruxelles, den 11. september 2004

Tre år efter terrorangrebene den 11. september 2001 i USA mindes Den Europæiske Union ofrene og
gentager sin dybeste fordømmelse af alle former for terrorisme.

Desværre har verden siden da været vidne til et stigende antal hensynsløse og grusomme angreb på uskyldige
civile. Gidseltagningen af børn og forældre i Rusland, bortførelser og drab i Irak og Afghanistan og
vilkårlige bombeangreb i Madrid, Istanbul og Jakarta er kun nogle af de senere terrorgrusomheder, som har
chokeret verden. Den Europæiske Union sørger over terrorismens ofre og udtrykker sin deltagelse over for
deres familier.
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Religiøse og politiske ledere over hele verden står sammen i overbevisningen om, at ingen religiøse eller
politiske mål nogen sinde kan retfærdiggøre terrorhandlinger. Borgere i alle lande afskyr terrorisme; de
fortjener, at der træffes effektive foranstaltninger til at bekæmpe denne trussel.

Det internationale samfund må øge sin indsats for at bekæmpe terrorismen. For Den Europæiske Union er
denne kamp en topprioritet. Unionen og dens medlemsstater gør samlet en kæmpeindsats for at forebygge og
bekæmpe terrorisme. De er fast besluttet på at fortsætte hermed. Den Europæiske Union er rede til at
samarbejde med alle partnere i denne yderst vigtige opgave.

* * *
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KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR
MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

UDNÆVNELSE AF EN DOMMER VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

Formanden for konferencen af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer fremsendte til Europa-
Parlamentets orientering den 23. september 2004 en bekræftet kopi af afgørelsen om udnævnelse af

Aindrias Ó CAOIMH

til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol i stedet for Fidelma MACKEN for resten af dennes
embedsperiode, dvs. fra datoen for hans edsaflæggelse til den 6. oktober 2009.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 15.-16. SEPTEMBER 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")

I plenarforsamlingen deltog Nederlandenes minister for europæiske anliggender, Atzo Nicolaï, som
fremlagde hovedpunkterne i det nederlandske rådsformandskabs program.

1. ØKONOMISK STYRING I EU

•  Bedre økonomisk styring i EU
�   Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgiverne � NL)

 
− Reference: Initiativudtalelse � CESE 1203/2004

− Hovedpunkter:
1. Effektiv politik og effektiv integration er utænkelig uden en klar og troværdig institutionel
ramme, der sikrer, at de europæiske aftaler følges op. Derfor beskæftiger EØSU sig i nærværende
udtalelse eksplicit med de institutionelle og politiske rammebetingelser, altså med good governance.

2. Kommissionen skal nødvendigvis have en stærk forankring i den udvidede Union. Der er tendens til,
at de mellemstatslige reflekser styrkes. EØSU advarer stærkt mod denne tendens. I denne afgørende periode
vil øget anvendelse af kvalificeret flertal være en fordel. EØSU går under alle omstændigheder ind for, at
Rådet (konkurrenceevne) bliver mere synligt.

http://www.cese.europa.eu
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3. Det Europæiske Råd har taget til efterretning, at Kommissionen agter at udarbejde en køreplan for at
styrke Lissabon-strategien og forbedre dens gennemførelse. EØSU går ind for, at der i "den nye Lissabon-
proces" knyttes an til den succesrige metode fra "Europa '92". Gennemførelsen kniber det nemlig ofte med.
Også andre emner fortjener plads i den nye Lissabon-proces, nemlig bl.a. følgende:

industripolitikken i visse sektorer, der kommer i stand via indbyrdes aftaler mellem erhvervslivet (herunder
arbejdsmarkedets parter), Kommissionen og Rådet;
resultaterne af EU-teknologiprogrammer og -platforme, mere grænseoverskridende samarbejde mellem
forskningsinstitutioner og forskere i Unionen og fremme af samarbejdet mellem universiteter og
markedsaktører;
regionalpolitik, hvori der lægges særlig vægt på viden og innovation.

4. Partnership for Change rummer store muligheder. Det kan føre til ny kommunikation og nye
alliancer mellem de mange parter, der berøres af den europæiske integrationsproces. Også
det er en del af good governance.

− Kontaktperson:   Gilbert Marchlewitz
                       (Tlf. : 00 32 2 546 93 58,  e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  Finansielle overslag 2007-2013
�   Ordfører: Georgios Dassis (Lønmodtagerne � EL)

 
− Reference: KOM(2004) 101 endelig � CESE 1204/2004

− Hovedpunkter:

EØSU ser generelt med positive øjne på Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet: "Fremtiden skaber vi i fællesskab - Politikudfordringer og budgetmidler i
det udvidede EU 2007-2013". Udvalget tager dog visse forbehold, især beklages manglen på
tilstrækkelige finansielle ressourcer til fremme af Lissabon-strategien og bæredygtig udvikling.

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta

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

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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2. ET DYNAMISK ERHVERVSLIV

•  Iværksætterkultur
�   Ordfører: Ben Butters (Arbejdsgiverne � UK)

� Reference: KOM(2004) 70 endelig � CESE 1198/2004
 
 � Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens handlingsplan og roser på ny Generaldirektoratet for
Erhvervspolitik for dets indsats, siden arbejdet blev indledt i begyndelsen af 2002. EØSU efterlyser
imidlertid fastlæggelse af specifikke foranstaltninger inden for de enkelte strategiske politikområder
i handlingsplanen. Det er påkrævet, hvis den skal gennemføres med succes. EØSU erkender
samtidig, at mange af de påkrævede foranstaltninger skal træffes af politiske beslutningstagere uden
for Generaldirektoratet for Erhvervspolitik.

Handlingsplanen er blot starten på en løbende, langsigtet proces. Denne proces vil kun lykkes, hvis
den horisontalt griber ind i en lang række politiske områder og vertikalt inddrager beslutningstagere
på alle politiske niveauer. Handlingsplanen og andre dermed forbundne initiativer, som
Kommissionen måtte fremlægge, bør udløse en positiv reaktion hos disse beslutningstagere. EØSU
slår derfor særlig til lyd for, at andre af Kommissionens generaldirektorater såvel som
medlemsstaternes myndigheder går ind og spiller en aktiv rolle. Det væsentligste enkeltbidrag fra
EU's institutioner til fremme af iværksættervirksomhed i Europa ville være at indføre princippet om
at "tænke småt først" ("think small first") i EU's beslutningsproces.

EU's beslutningstagere bør desuden prøve at "afdramatisere" iværksættervirksomhed ved at komme
overfladiske opfattelser til livs. Særlige grupper som unge mennesker, men også ældre, bør
opmuntres til seriøst af overveje iværksættervirksomhed som et realistisk og positivt karrierevalg.

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

•  Turismepolitikken og samarbejdet mellem den offentlige og private sektor
�   Ordfører: Juan Mendoza Castro (Lønmodtagerne � ES)

�   Reference: Initiativudtalelse �  CESE 1199/2004
 
 �   Hovedpunkter:
 

EØSU opstiller forskellige mål for samarbejdet mellem den offentlige og private sektor:
sektorbestemte, sociale, økonomiske og miljømæssige mål.

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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Endvidere opstiller udvalget samarbejdsprincipper og �kriterier:

Principper:

� kompetenceområde
� medansvar
� frivillighed
� demokrati.

Kriterier:

� konkrete mål
� relevans
� resultatovervågning
� proportionalitet.

EØSU opstiller desuden konkrete former for formelt og uformelt partnerskab.

Som en slags "benchmarking" beskriver EØSU nogle positive erfaringer med offentligt-privat
samarbejde inden for europæisk turisme.

Endelig opfordrer EØSU Kommissionen til at undersøge mulighederne for at skabe et
Rådgivende Europæisk Turistråd og fremsætter sin årlige støtte til den internationale
turismedag, som er skabt af Verdensturistorganisationen.

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

3. STYRING AF DEMOGRAFISKE OG SOCIALE ÆNDRINGER

•  Forskningsbehov/ændringer i befolkningssammensætningen
�   Ordfører: Renate Heinisch (Andre Interesser � DE)

�   Reference: Initiativudtalelse  � CESE 1206/2004
 
 �   Hovedpunkter:

 
 Under indtryk af den demografiske omvæltning og de muligheder og risici med hensyn til
livskvalitet, som den indebærer for det stigende antal ældre mennesker i Europa, udtrykker
EØSU ønske om:

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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 a) at der optages en nøgleaktion vedrørende denne problematik i det 7. forskningsprogram
 
 b) at der træffes ledsageforanstaltninger med henblik på at tilvejebringe et velfunderet grundlag
for rettidig planlægning, beslutningstagning og handlen såvel på europæisk som på nationalt
plan.
 
 For at sikre overholdelsen af artikel II-25 i forfatningstraktaten om alle ældre EU-borgeres ret til
et værdigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv er bl.a. følgende
ledsageforanstaltninger nødvendige:
 
- oprettelse af et fælles observationsorgan (European Observatory) med henblik på at opbygge

et europæiske agentur for aldring og en fælles databank til tilvejebringelse, samling og
formidling af viden, til forbedring af den åbne koordinationsmetode og til udledning af
praktiske og politiske konsekvenser, og

 
- etablering af en kategori for �det aldrende samfund� i EØSU.
 

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

•  Kvindeorganisationer/Gennemførelse af Cotonou-aftalen
�   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne � IT)

− Reference : Initiativudtalelse � CESE 1205/2004
 

�  Hovedpunkter:

I juni 2000 blev Cotonou-aftalen mellem EU og AVS-staterne undertegnet. Med aftalen indførtes
en inddragelsesbaseret fremgangsmåde i forbindelse med udviklingssamarbejde, idet man
anerkendte de vigtige bidrag fra ikke-statslige aktører og inddrog dem i fastlæggelsen af de
nationale udviklingsstrategier.

Målet for denne udtalelse er at sætte fokus på det særlige bidrag til udviklingsstrategier i
AVS-landene, der kan komme fra kvindeorganisationer, og at undersøge, hvordan deres bidrag
kan øges.

Dokumentation fra forskellige regionale seminarer og fora viser, at deltagelsen af
kvindesammenslutninger, kvindeorganisationer og -ngo'er i fastlæggelsen af de nationale
strategier har været yderst beskeden. Der er en himmelråbende forskel mellem Cotonou-aftalens
erklærede intentioner og gennemførelsen af dem. Desuden synes foranstaltninger til fremme af
kvinders deltagelse at have været beskedne.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Hvis EU virkelig ønsker at påvirke kvindernes og de fattiges levevilkår i positiv retning, er der
behov for større klarhed og beslutsomhed, når målene for indsatsen til fordel for kvinder
fastlægges, og de fornødne foranstaltninger hertil iværksættes.

Målet er at skabe de grundlæggende betingelser for, at kvinder reelt inddrages, anerkendes og
støttes, så de opnår ligestilling med mændene til gavn for udviklingen i deres respektive lande.

Det foreslås bl.a.:

- at Kommissionens delegationer får mandat til at fremme mainstreaming af kønsspørgsmål,
- at man undersøger kvindeorganisationernes nuværende situation i AVS-landene,
- at dokumenterne vedrørende de nationale strategier  indeholder positive tiltag til fremme af

kvindeorganisationernes virke,
- at der oprettes en særlig budgetpost til kvindernes civilsamfundsorganisationer,
- at kvindeorganisationerne gives en præferentiel stilling i adgangen til finansiering,

- at der er ligelig repræsentation af kvindelige og mandlige delegerede på EØSU's seminarer,
- at EØSU i den nærmeste fremtid afholder en konference vedrørende styrkelse af kvindernes

rolle i udviklingsprocessen.

− Kontaktperson:  Susanna Baizou
(Tlf.: 00 32 2 546 98 45,  e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

4. LANDBRUG – EN SOCIOØKONOMISK UDVIKLINGSFAKTOR

•  Bynært landbrug
 �   Ordfører: Joan Caball i Subirana  (Andre Interesser � ES)

 
 �   Reference: Initiativudtalelse  �  CESE 1209/2004

 
 �   Hovedpunkter:

I denne initiativudtalelse foreslår EØSU, at der indføres mekanismer og instrumenter for at
beskytte og udvikle de bynære landbrugsområder. For EØSU er det første afgørende skridt, at
det på samfundsmæssigt, politisk og administrativt plan anerkendes, at disse bynære områder
findes, og at deres rolle i forholdet mellem by og land anerkendes. For at denne anerkendelse kan
blive en realitet i hele Europa, foreslår EØSU, at der iværksættes en EU-foranstaltning for
bynære landbrugsområder. En sådan foranstaltning skal anerkende områdernes værdi og funktion
og bane vejen for, at det enkelte land udformer en særlig lovgivning om beskyttelse og udvikling
ud fra fælles grundlæggende kriterier. Efter EØSU's mening kan en dynamisk, bæredygtig
udvikling af det bynære landbrug og de arealer, hvor det drives, kun sikres ved at lade den lokale

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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forvaltning spille en afgørende rolle. I betragtning af den sårbare situation, som Europas bynære
landbrugsområder og bynære landbrug som sådan befinder sig i, er det efter EØSU's mening
desuden af overordentlig stor betydning, at der oprettes et europæisk observatorium for bynært
landbrug. Det bør fungere som referencecenter for overvågning, undersøgelse og information om
situationen for det bynære landbrug i Europa, og som mødested og diskussionsforum for lokale
og regionale myndigheder og forskellige europæiske organisationer. Det bør også fremlægge
forslag til bevarelse og udvikling af disse bynære områder og deres landbrug.

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

5.  DET INDRE MARKED – SKATTE- OG AFGIFTSHARMONISERING OG FORENKLING AF
HANDELSREGLER

•  Det fælles momssystem (omarbejdning)
�   Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgiverne � IT)

 
− Reference: KOM(2004) 246 endelig � 2004/0079 (CNS) � CESE 1202/2004

− Hovedpunkter:

EØSU vil ikke med denne udtalelse give en negativ bedømmelse af medlemsstaternes politik på
momsområdet. Udvalget er udmærket klar over, at deres beslutninger afhænger af alt for mange
interne faktorer af økonomisk og politisk karakter. EØSU udtrykker dog håb om, at hele emnet
inden alt for længe bliver undersøgt på ny med henblik på at etablere en endelig ordning og
reducere, eller fjerne, en af de mest iøjnefaldende hindringer for at realisere et indre marked, der
bygger på fælles regler.

 
− Kontaktperson: Borbála Szij

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

•  Frø – officielt tilsyn i tredjelande
 –   Ordfører: Gilbert Bros (Andre Interesser � FR)

 
 �   Reference: KOM(2004) 263 endelig � 2004/0086 (CNS) � CESE 1207/2004

 
�   Kontaktperson: Katalin Gönczy

(Tlf.: 00 32 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:borbala.szij@cese.europa.eu
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      6. RESPEKT FOR MILJØET INDEN FOR INDUSTRI OG HANDEL

•  Typegodkendelse af motorkøretøjer
�   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgiverne � IT)

�   Reference: KOM(2004) 162 endelig � 2004/0053 (COD) � CESE 1200/2004
 
�   Kontaktperson: Aleksandra Klenke

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

•  Inddragelse af miljøaspekter
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne � IT)
 
 �   Reference: KOM(2004) 130 endelig  �  CESE 1208/2004

 
�   Kontaktperson: Katalin Gönczy

(Tlf.: 00 32 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. FREMME AF EUROPÆISK KULTUR

•  Filmarv
 �   Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne � IT)
 
 �   Reference: KOM(2004) 171 endelig � 2004/0066 (COD)  �  CESE 1201/2004
 
�   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore

(Tlf.: 00 32 2 546 97 94,  e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

* * *

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

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

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER
EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE
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