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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 43/2004 Sécurité

Nr. 45/2004 Åbning af det centrale indtegningsregister den 20. december 2004

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

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

ET MEDLEM VALGT I UNGARN NEDLÆGGER SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

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

Gábor DEMSZKY  (ALDE/HU)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 29. oktober 2004.

Parlamentet tog dette til efterretning på plenarmødet den 15. november 2004.

* * *

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

På mødet den 2. december  2004 tog Europa-Parlamentet til efterrenting, at

Viktória BERNÁTHNÉ MOHÁCSI

var valgt i stedet for Gábor DEMSZKY (ALDE/HU)  med virkning fra den 29. november 2004.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 15. november 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Robert KILROY-SILK (UK)

er udtrådt af Gruppen for Selvstændighed/Demokrati (IND/DEM) og tiltrådt gruppen NI (Løsgængere) med
virking fra den 1. november 2004.

* * *

På mødet den 1. december 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Bogdan GOLIK
Wieslaw Stefan KUC

er tiltrådt gruppen PSE med virking fra den 1. december 2004.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 02.12.2004)

Stiller Emne Nr

Roberta Angelilli Midler til ombygning af et landhus til behandlings- og
revalideringscenter for personer, der lider af anoreksi og
bulimi

E-2784/04

Frederika Brepoels Den europæiske definition på kalvekød E-2785/04

Koenraad Dillen Menneskerettigheder i Tyrkiet E-2786/04

José Ribeiro e Castro Den Afrikanske Union - center for bekæmpelse af
terrorisme

E-2787/04

José Ribeiro e Castro Topmødet i Tripolis - Darfur E-2788/04

Sophia in 't Veld Ikke-forskelsbehandling og ægteskab mellem to personer
af samme køn

P-2789/04

Manolis Mavrommatis Gennemførelse af direktiv 1999/70/EF P-2790/04

Proinsias De Rossa Udnævnelse af en EU-ambassadør for aids E-2791/04

Proinsias De Rossa Manglende gennemførelse af direktiv 2003/9/EF i Irland E-2792/04

Proinsias De Rossa Sygeplejersker og læger dødsdømt i Libyen E-2793/04

Proinsias De Rossa Sygeplejersker og læger dødsdømt i Libyen E-2794/04

Proinsias De Rossa Transport - offentlig trafikbetjening E-2795/04

Proinsias De Rossa Transport - offentlig trafikbetjening E-2796/04

Proinsias De Rossa Liberia E-2797/04

Proinsias De Rossa CIE-støtte E-2798/04

Proinsias De Rossa Ansøgninger i henhold til bestemmelserne om Den
Europæiske Socialfond, artikel 6

E-2799/04

Proinsias De Rossa Forbindelse mellem tilsætningsstoffet "diacetyl" i popcorn
og lungesygdomme

E-2800/04

Proinsias De Rossa Skattelettelser for stutterier i Irland E-2801/04

Proinsias De Rossa Flyselskabers forpligtelser over for passagerer med nedsat
bevægelighed

E-2802/04

Proinsias De Rossa Direktiv om vikaransatte E-2803/04

Proinsias De Rossa Marco Polo-programmet E-2804/04

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

E-2805/04
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Proinsias De Rossa Mord på kvinder i Ciudad Juarez og Chihuahua i Mexico E-2806/04

Proinsias De Rossa Teoriprøver E-2807/04

Proinsias De Rossa Behandling af psykisk handicappede på psykiatriske
institutioner i Den Tjekkiske Republik

E-2808/04

Proinsias De Rossa Undersøgelse af behandlingen af mentalt handicappede i
psykiatriske institutioner

E-2809/04

Proinsias De Rossa Overholdelse af bestemmelserne i direktiverne om
henholdsvis pakkeferier og urimelige kontraktvilkår i alle
medlemsstater

E-2810/04

Proinsias De Rossa Eventuel overtrædelse af EU's forbud mod
våbenleverancer til Sudan

E-2811/04

Proinsias De Rossa Forslag om flyvetider og begrænsninger i tjenesteperioden
- KOM(2002)0030

E-2812/04

Marie-Line Reynaud Socialt Europa og socialpolitik E-2813/04

Marie-Line Reynaud Sekularitet E-2814/04

Fernando Fernández Martín Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne i regionerne i EU's yderste periferi

E-2815/04

Georgios Karatzaferis Afbildninger på de nye 1-euro- og 2-eurosedler E-2816/04

Georgios Karatzaferis Afbildninger på de nye 1-euro- og 2-eurosedler E-2817/04

Jean Lambert Arbejdsstandarder og lønninger i de gamle og i de nye
medlemsstater

E-2818/04

Marie-Line Reynaud Euroen og Europa E-2819/04

Antonio De Poli Handel med brændemærkede og trælbundne kvinder E-2820/04

Antonio De Poli Handel med brændemærkede og trælbundne kvinder E-2821/04

Giovanni Fava og Luigi Cocilovo Opførelse af hoteller på De Æoliske Øer E-2822/04

Erik Meijer Den øgede markedsandel for Sport Utility Vehicles (SUV-
biler) og Kommissionens initiativer med henblik på at
stramme miljø- og sikkerhedskravene til biler, der sælges
på det indre marked

E-2823/04

Bart Staes Forurenede sedimenter på bunden i vandområder i Den
Europæiske Union

E-2824/04

José Ribeiro e Castro Angola - terroristnet E-2825/04

James Allister Kommissionens lønninger P-2826/04

Bernat Joan i Marí Rensning af flodområder i Aragón E-2827/04

James Allister Kommissionens lønninger E-2828/04
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James Allister Britisk undtagelse fra direktiv 2000/78/EF E-2829/04

Konstantinos Hatzidakis Restaurering af mindesmærket Ajia Sofia gennem
programmet "kultur 2000-2006"

P-2830/04

Ian Hudghton Den britiske regerings evakuering af Diego Garcia P-2831/04

Josu Ortuondo Larrea Softwarepatenter E-2832/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europæisk politik til bekæmpelse af skovbrande E-2833/04

Josu Ortuondo Larrea Anvendelse af Samhørighedsfonden i medlemsstaternes
mindst udviklede områder

E-2834/04

Josu Ortuondo Larrea Udvandring af akademikere og højtuddannede i mål 1-
områder

E-2835/04

Josu Ortuondo Larrea Nødvendigheden af at forbinde EU's beskæftigelsespolitik
med regionaludviklingen

E-2836/04

Josu Ortuondo Larrea Finansielle ressourcer pr. indbygger i strukturfondenes
programmeringsperiode 2007-2013

E-2837/04

Josu Ortuondo Larrea Opfyldelse af Lissabon-målene i forbindelse med
kvindernes beskæftigelsesfrekvens

E-2838/04

Josu Ortuondo Larrea Erstatning til de skadelidte efter Prestiges forlis E-2839/04

Josu Ortuondo Larrea Produktivitetsstigningerne i de medlemsstater, der
modtager samhørighedsstøtte

E-2840/04

Josu Ortuondo Larrea Medlemsstaternes overtrædelse af bestemmelserne om
nødhavne

E-2841/04

Josu Ortuondo Larrea Højhastighedstogforbindelse mellem Galicien og Portugal
og resten af EU

E-2842/04

Herbert Bösch Betaling af 1,5 mio. dollar til et medlem af Kommissionen E-2843/04

Baroness Sarah Ludford Verdens kultur- og naturarv E-2844/04

Bruno Gollnisch 1.000 debatter om Europa P-2845/04

Salvador Garriga Polledo Ligestilling for transport ad indre vandveje med hensyn til
energiforsyning

E-2846/04

Salvador Garriga Polledo Større udbud af serviceydelser ved strandene i EU's
kystområder

E-2847/04

Salvador Garriga Polledo Retligt tomrum i lovgivningen om træbygninger E-2848/04

Spørgsmål annulleret E-2849/04

Bruno Gollnisch "Communicating Europe" E-2850/04

Adriana Poli Bortone Kommissionens støtte til ngo'er E-2851/04
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Hans-Peter Martin Medlemmernes pensionsfond P-2852/04

Kinga Gál Anti-demokratiske procedurer i forbindelse med den
rumænske valgkampagne

P-2853/04

Toine Manders Udgifter ved tilbagetrækningen af forslaget til en ny
Kommission

P-2854/04

Gary Titley Adgang til LPG-gas som brændstof til biler E-2855/04

Roger Helmer Overtrædelser af EU-charter og konventioner om
grundlæggende rettigheder

E-2856/04

Glenys Kinnock Burma E-2857/04

Margrietus van den Berg Nederlandske fjernsynsprogrammer  i Tyskland E-2858/04

Ilda Figueiredo Budgetunderskud og skattemæssig retfærdighed E-2859/04

Ilda Figueiredo Metode til beregning af vandmændgen til glasering af
frossen fisk

E-2860/04

Ilda Figueiredo og Sérgio Ribeiro Anlæg af veje med EU-midler E-2861/04

Christopher Heaton-Harris EU-konkurrencestridigheder E-2862/04

Christopher Heaton-Harris Brandmænd og arbejdstidsdirektivet E-2863/04

Christopher Heaton-Harris Fri bevægelighed for kapital E-2864/04

Christopher Heaton-Harris Forslag vedrørende ny toldkodeks E-2865/04

Cristiana Muscardini UCK-støtte til John Kerry E-2866/04

Erik Meijer Ikke-serbiske Kosovo-albaneres isolering i forhold til det
øvrige Europa som følge af UNMIK-pas og afbrudte
jernbaneforbindelser

E-2867/04

Luís Queiró Den militære besættelse af Libanon E-2868/04

Luís Queiró Testforsøg med ballistiske missiler i Iran E-2869/04

Luís Queiró Forbindelsen mellem Samhørighedsfonden og stabilitets-
og vækstpagten

E-2870/04

Luís Queiró Forbindelsen mellem Samhørighedsfonden og stabilitets-
og vækstpagten

E-2871/04

Luís Queiró Støtte fra den italienske regering til flyselskabet Alitalia E-2872/04

Luís Queiró Mercosul/EU E-2873/04

Proinsias De Rossa Udviklingsbistand E-2874/04

Proinsias De Rossa Arbejdsvilkår for lærere E-2875/04

Proinsias De Rossa Information om søtransport af atommateriale E-2876/04



MEDLEMMERNES AKTIVITETER16

Bulletin 13.12.2004 - DA - PE 351.877

Proinsias De Rossa Behandling af ugifte par i Irland E-2877/04

Proinsias De Rossa Rumænske psykiatriske hospitaler E-2878/04

Proinsias De Rossa Det rumænske statsbørnehjemssystem E-2879/04

Proinsias De Rossa Offentlig adgang i landdistrikterne E-2880/04

Joan Calabuig Rull Hjemsted for den centrale administrator for den
uafhængige transaktionsjournal over handel med kvoter
for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

E-2881/04

Christoph Konrad Konkurrenceforvridning som følge af støtte til den
kemiske fiberindustri

E-2882/04

Jules Maaten Ulovlige farmaceutiske aktive stoffer E-2883/04

Jim Higgins Den bilaterale aftale mellem republikken Irland og
Amerikas Forenede Stater vedrørende Shannon Lufthavn

P-2884/04

Marian Harkin Støtte til tidligere mål 1-regioner P-2885/04

Raül Romeva i Rueda Opfyldelse af EU's strategi for bæredygtig udvikling E-2886/04

Spørgsmål annulleret E-2887/04

Proinsias De Rossa Tale- og sprogterapi og anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer

E-2888/04

Jim Higgins Enkeltbetalingsordning - betalingsforhøjelser E-2889/04

Graham Watson Tærsklen for britiske lærere i Europaskolerne E-2890/04

Giusto Catania Fællesskabets landbrugspolitik og mikrolandbrug P-2891/04

Herbert Reul Forskelsbehandling ved indkørslen til parken i Orosei
Kommune på Sardinien

E-2892/04

Monica Frassoni Finansiering af virksomhed i forbindelse med opførelsen
af turistlandsbyen Is Arenas (Sardinien), imod hvilken der
er blevet indledt overtrædelsesprocedure

E-2893/04

Roberta Angelilli Støtte til afholdelse af filmfestival E-2894/04

Roberta Angelilli Støtte til et uddannelsesprojekt for fremme af turismen i
Rieti provinsen

E-2895/04

Roberta Angelilli Programmet "Intelligent energi i Europa" (2003-2006) E-2896/04

Giovanni Fava Haveanlægget Giardino Bellini P-2897/04

Linda McAvan Revision af direktiv 91/321/EØF om
modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til
spædbørn og småbørn

P-2898/04

Georgios Karatzaferis Forsinkelser i udnyttelsen af fællesskabsbevillingerne
under den tredje fællesskabsstøtteramme

E-2899/04
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Stephen Hughes MEK (Iransk modstandsgruppe) E-2900/04

Bart Staes Mærket "Made in Europe" E-2901/04

Georgios Toussas Miljøskadelig ind- og udskibning af inert materiale i
Nafplions havn

P-2902/04

Evangelia Tzampazi Ødelæggelse af miljøet i Koronia-søen i Langadas
Thessalonikis

P-2903/04

Charles Tannock Forbud mod eksport af heste fra EU til Indien E-2904/04

Paul van Buitenen Klarhed om personalesager og bedømmelsesprocedurer E-2905/04

Dimitrios Papadimoulis Øerne i det sydlige Ægæerhav P-2906/04

Dimitrios Papadimoulis Skatteamnesti E-2907/04

Manolis Mavrommatis Dioxinforurening E-2908/04

Cristiana Muscardini Tilbagetrækkelse af lægemidlet rofecoxib E-2909/04

Véronique De Keyser Dødsstraf P-2910/04

Caroline Jackson EU's interesse i et visuelt advarselssystem som hjælp til at
undgå påkørsler bagfra

P-2911/04

Mauro Zani Direktiv 92/100/EØF  om om udlejnings- og
udlånsrettigheder samt om visse andre
ophavsretsbeslægtede rettigheder

P-2912/04

Georgios Karatzaferis Brug af upræcise betegnelser i Euronews E-2913/04

Bernard Poignant Proceduren for vedtagelse af genoprettelsesplanerne E-2914/04

Koenraad Dillen Behandling af tyrkiske menneskerettighedsorganisationer E-2915/04

Fernando Fernández Martín Udledning af spildevand på De Kanariske Øer P-2916/04

Saïd El Khadraoui Havnetjenester P-2917/04

Barbara Kudrycka Schengen-samarbejdet P-2918/04

Christofer Fjellner Retsforhandlinger i sager om snus P-2919/04

Gay Mitchell Overførsel af højrestyrede biler i EU P-2920/04

Robert Kilroy-Silk Tilbageførsel af beføjelser til Det Forenede Kongerige P-2921/04

Alfonso Andria Bogudlån på offentlige biblioteker P-2922/04

Glyn Ford Mediefrihed E-2923/04

Daniel Hannan Høring af de indstillede kommissærer E-2924/04

Daniel Hannan Ratificering af forslaget til EU-forfatning E-2925/04

Daniel Hannan Indstillede kommissærers vederlag og godtgørelser E-2926/04
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Daniel Hannan Guardian-annonce E-2927/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Gennemsigtighed med hensyn til EU-finansierede og -
medfinansierede projekter i Bulgarien og Rumænien

E-2928/04

Barbara Kudrycka Schengen-samarbejdet E-2929/04

Fernando Fernández Martín Støtte til aquakultur på De Kanariske Øer E-2930/04

Christoph Konrad Konkurrenceforvridning som følge af støtte til tyske
delstatsbanker

E-2931/04

Georgios Karatzaferis Indrømmelse af Tyrkiets overtrædelser af internationale
aftaler og bestræbelser på at konfiskere børnehjemmet på
øen Prinkipos

E-2932/04

Eluned Morgan Cuba E-2933/04

Saïd El Khadraoui Havnetjenester E-2934/04

Saïd El Khadraoui Information om CO2-emissioner fra køretøjer E-2935/04

Saïd El Khadraoui Støjgener og natflyvninger E-2936/04

Hélène Goudin Alkoholpolitik E-2937/04

Robert Kilroy-Silk EU's hurtige udrykningsstyrke og en EU-hær E-2938/04

Robert Kilroy-Silk Regionsudvalgets virksomhed E-2939/04

Robert Kilroy-Silk Finansiering under mål nr. 1 E-2940/04

Robert Kilroy-Silk MEP'ers oversøiske rejser E-2941/04

Robert Kilroy-Silk Regionsudvalget E-2942/04

Robert Kilroy-Silk Foranstaltninger over for  "whistleblowers" - anden
forespørgsel

E-2943/04

Robert Kilroy-Silk Fastboende i Sydamerika med ret til at bo i Det Forenede
Kongerige (eller andre medlemsstater)

E-2944/04

Robert Kilroy-Silk 5-cent-, 2-cent- og 1-cent-mønters indhold af nikkel E-2945/04

Robert Kilroy-Silk Regionale forsamlingers og regionale parlamenters
lovgivningsmæssige beføjelser

E-2946/04

Robert Kilroy-Silk Udstationering af sikkerhedspersonale i EU-
institutionerne

E-2947/04

Robert Kilroy-Silk Ødelæggelse af Welsh Mountain-ponyer som følge af nye
Kommissionsregler ("hestepas")

E-2948/04

Witold Tomczak Foranstaltninger til afskaffelse af afgift på primær
aluminium importeret fra Rusland

P-2949/04

Jonas Sjöstedt Deportation af menneskerettighedsaktivist P-2950/04
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Konstantinos Hatzidakis Ejendomsbeviser for børnehjemmet på øen Prinkipos P-2951/04

Konstantinos Hatzidakis Ejendomsbeviser for børnehjemmet på øen Prinkipos E-2952/04

Georgios Karatzaferis Stigningen i inflationen og antallet af forfalskede
pengesedler

E-2953/04

Edite Estrela Forskelsbehandling og analfabetisme E-2954/04

Fiona Hall Grøntfoder P-2955/04

Daniel Hannan Kommissærkandidater P-2956/04

Mario Borghezio Europa og situationen i Côte d'Ivoire P-2957/04

Cristina Gutiérrez-Cortines Import af tomater fra tredjelande P-2958/04

María Sornosa Martínez Omklassificering af jord i Albufera Naturpark E-2959/04

Daniel Hannan Enstemmighed med hensyn til 4/5 bestemmelsen E-2960/04

Daniel Hannan Boligstøtte til kommissærkandidat E-2961/04

Daniel Hannan Britiske eksportjob E-2962/04

Fiona Hall Udrangerede skibe E-2963/04

Mario Borghezio Europa og situationen i Côte d'Ivoire E-2964/04

Maria Matsouka Forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af
programmerne under Den Europæiske Socialfond i
Grækenland

P-2965/04

Dimitrios Papadimoulis Ged smittet med spongiform encephalopati E-2966/04

Nikolaos Vakalis Olie- og gasledninger i Sydøsteuropa E-2967/04

Nikolaos Vakalis Olie- og gasledninger i Sydøsteuropa E-2968/04

Paul van Buitenen Sanktioner mod en tjenestemand ved Revisionsretten og
en udvælgelseskomité

E-2969/04

Paulo Casaca Massakre på unge skildpadder på grund af liberaliseringen
af adgangen til farvandene ved Azorerne

P-2970/04

Daniel Caspary Ophævelse af afgift på import af brugte personbiler i
Polen

P-2971/04

Antonios Trakatellis Fødevaresikkerheden i krise på grund af dioxinforurening
og beskyttelse af den offentlige sundhed i Grækenland

P-2972/04

Bernat Joan i Marí Lystbådehavn i vigen "Cala en Busquets" (Ciutadella,
Menorca, Spanien)

E-2973/04

Bernat Joan i Marí Urbanisering i den autonome region Valencia (Spanien) E-2974/04
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Elly de Groen-Kouwenhoven Social beskyttelse og det sociale integrationsprojekt i
Bulgarien

E-2975/04

Paulo Casaca Ikke-diskriminationsklausul og fiskeriet ved Azorerne E-2976/04

Paulo Casaca Demersale arter og bundfisk E-2977/04

Paulo Casaca Liste over fartøjer omfattet af forordning (CE) 2347/2002 E-2978/04

Paulo Casaca Produktion og markedsføring af alkohol i den autonome
region Azorerne

E-2979/04

Jacques Toubon Anvendelse af princippet om fri bevægelse for
tjenesteydelser i forbindelse med spil og væddemål

P-2980/04

María Sornosa Martínez Beskyttelseszone for grundvand i området La Canal
(Spanien)

E-2981/04

Henrik Kristensen Hoftedysplasifotografering af schæferhunde E-2982/04

Christoph Konrad Konkurrencefordrejninger som følge af subventioner til
tyske lufthavne

E-2983/04

Gisela Kallenbach Anlægsgodkendelsesproceduren i forbindelse med projekt
S46 (vejomlægning øst for Markkleeberg)

E-2984/04

Marilisa Xenogiannakopoulou Revision af direktivet om sikkerhedskrav til legetøj E-2985/04

Manolis Mavrommatis Plagiater og tredjelande E-2986/04

Georgios Karatzaferis Seismologisk forskning inden for rammerne af EU's FP7-
rammeprogram

E-2987/04

Konstantinos Hatzidakis Luftforurening i Athen E-2988/04

Geoffrey Van Orden Græsk statsstøtte til Olympic Airlines E-2989/04

Glenys Kinnock Rådets forordning om Burma E-2990/04

Paul van Buitenen Kontraktansatte og Kommissionens sociale uansvarlighed
over for dens egne ansatte

E-2991/04

Antonio De Poli Harmonisering af EU-bestemmelserne til fordel for
svagtseende

E-2992/04

Antonio De Poli Harmonisering af EU-bestemmelserne til fordel for
svagtseende

E-2993/04

Erik Meijer EU-finansiering af istandsættelse af bygninger, der præger
bybilledet i Sarajevo, men som på trods af meddelelse
herom i praksis ikke gennemføres

E-2994/04

Erik Meijer Vanskeliggørelse af Bosnien-Hercegovinas fremtidige
tiltrædelse til EU gennem skabelse af det indtryk, at
tiltrædelsen fremskyndes med militære midler

E-2995/04
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José Ribeiro e Castro Elfenbenskysten E-2996/04

Ilda Figueiredo Udnyttelse og forskelsbehandling af portugisere der
arbejder i Baskerlandet

E-2997/04

Ilda Figueiredo Kollektiv fyring af 202 arbejdere i Lear Portugal E-2998/04

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling af portugisiske arbejdere i Skotland E-2999/04

Ilda Figueiredo Skibsforlis og alvorlige fiskeriulykker ved den
portugisiske kyst

E-3000/04

Ilda Figueiredo Fyring af arbejdere på ARA's fabrik i Portugal E-3001/04

Amalia Sartori Bortførelser i Venezuela P-3002/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Kriminalitet blandt mindreårige E-3003/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Kriminalitet blandt mindreårige E-3004/04

Roger Helmer Det politiske parti Vlaamse Blok E-3005/04

María Sornosa Martínez Lokaliteter af fællesskabsbetydning (LAF) i
Middelhavsområdet i henhold til direktiv 92/43/EØF

E-3006/04

Roberta Angelilli Tildeling af statsstøtte for at redde kriseramte
virksomheder inden for energisektoren

E-3007/04

Mario Borghezio Overvågning af mafiøs infiltration i Europa E-3008/04

Mario Borghezio Overvågning af mafiøs infiltration i Europa E-3009/04

Cristiana Muscardini Renters rente: hvem betaler skaderne? E-3010/04

Cristiana Muscardini Massedrab for elfenben E-3011/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fællesskabsfinansiering af en ydre havn ved La Coruña i
Spanien

P-3012/04

Jean-Claude Fruteau Forsyning af Réunion med ris P-3013/04

Jens-Peter Bonde Forfatningens ratificering i Litauen P-3014/04

Graham Watson Den økonomiske virkning af den globale krig mod terror E-3015/04

Jean-Claude Fruteau C-sukker E-3016/04

Jean-Claude Fruteau Regioner i Fællesskabets yderste periferi og sukkerrør i
reformen af den fælles markedsordning for sukker

E-3017/04

Bart Staes Bevarelse af naturen i Schelde-mundingen i
overensstemmelse med udviklingsplan 2010

E-3018/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Søfartssikkerhed E-3019/04

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kvælstofdioxidforurening i Sierra de O Courel, Lugo,
Spanien

E-3020/04
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Mogens Camre Tyrkiets nye straffelov E-3021/04

Ingeborg Gräßle Gennemførelse af finansforordningen E-3022/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 92/102/EØF E-3023/04

Christopher Heaton-Harris EU-bøder E-3024/04

Christopher Huhne Bioenergi E-3025/04

Paul van Buitenen Adgang til dokumenter om en stærkt kritiseret journalist E-3026/04

Jean-Claude Fruteau EBA-initiativet og WTO-sukker E-3027/04

Antonio Di Pietro Reform af den fælles markedsordning for sukker E-3028/04

Monica Frassoni og Raül Romeva i
Rueda

Transport af dyr E-3029/04

Monica Frassoni og Raül Romeva i
Rueda

Transport af dyr E-3030/04

Avril Doyle Kysterosion P-3031/04

Michl Ebner Rygeforbud i den italienske hotel- og restaurationsbranche E-3032/04

Ioannis Varvitsiotis og Georgios
Papastamkos

Seismologisk forskning under det syvende rammeprogram
for forskning

E-3033/04

Manolis Mavrommatis Racisme inden for sport - risiko for det offentlige liv E-3034/04

Georgios Karatzaferis Bankernes forvaltning af bevillingerne under den tredje
fællesskabsstøtteramme i Grækenland

E-3035/04

Luciana Sbarbati Erhvervskvalifikationer og mulighed for at udøve
professionen som turistfører i Italien

P-3036/04

Martin Callanan Finansiering af europæiske politiske partier P-3037/04

Ingeborg Gräßle Gennemførelse af den ændrede finansforordning E-3038/04

Ingeborg Gräßle Udgifter til videreuddannelse i forbindelse med den
ændrede finansforordning

E-3039/04

Chris Davies Water for Life E-3040/04

Chris Davies Kristne i Laos E-3041/04

Chris Davies Diskriminering af handicappede E-3042/04

Chris Davies Muldvarpebekæmpelse og stryknin E-3043/04

David Martin Menneskerettigheder i Palæstina E-3044/04

Caroline Jackson Finansiering fra det Sjette Rammeforskningsprogram E-3045/04

Adriana Poli Bortone Tilbagetrækning af lægemidlet Vioxx E-3046/04
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Michl Ebner Det ungarske mindretal i Rumænien E-3047/04

Michl Ebner Det ungarske mindretal i Rumænien E-3048/04

Nikolaos Vakalis Bekæmpelse af oligopoltilstande på området for
produktion, transmission og distribution af elektrisk
energi

E-3049/04

Christopher Huhne Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser E-3050/04

Christopher Huhne Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser E-3051/04

Christopher Huhne Handlingsplanen om finansielle tjenesteydelser E-3052/04

Christopher Huhne Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser E-3053/04

Christopher Huhne Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser E-3054/04

Christopher Huhne Omkostningsvurdering af nye regulativer E-3055/04

Brice Hortefeux Prisen for at optage Tyrkiet E-3056/04

Michael Cramer Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) - Motorvej B
303 over Fichtelgebirge (forbindelsen mellem Bayreuth
(A9) og den tjekkiske grænse)

E-3057/04

Marie Isler Béguin Initiativ til fremme af fred og dialog i Mauretanien E-3058/04

Marie-Line Reynaud Europas udvidelse E-3059/04

Marie-Line Reynaud Mord på gidsler i Irak E-3060/04

Spørgsmål annulleret E-3061/04

Gerardo Galeote Quecedo Skovbrande i Andalusien P-3062/04

Henrik Kristensen Norsk boykot af sildelandinger i Danmark P-3063/04

Bernat Joan i Marí Genopretning af strandene ved Salinas og L'Espartal i
Castrillón, Asturias

E-3064/04

Dimitrios Papadimoulis Rensningsanlæg i Grækenland E-3065/04

Georgios Karatzaferis Bevillinger under det operationelle program
"informationssamfundet"

E-3066/04

Luigi Cocilovo EuroTAP-projekt E-3067/04

Bogdan Pęk Lovligheden i Kommissionens arbejde efter den 31.
oktober 2004

E-3068/04

Manfred Weber Acontobetalinger fra EFRU i forbindelse med optagelse af
de nye medlemsstater i EF-initiativerne Interreg III,
Udvikling A

P-3069/04

Frederika Brepoels Uddannelsesstøtte i Vallonien: Forskelsbehandling på
grund af nationalitet?

P-3070/04
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Ole Christensen Lovgivning om rygning E-3071/04

Ole Christensen Anvendelse og håndtering af kosmetiske produkter E-3072/04

Willi Piecyk Kommissionens traktatbrudsprocedure mod
Forbundsrepublikken Tyskland: Den tyske
skorstensfejerlovs uforenelighed med den frie udveksling
af tjenesteydelser og etableringsfriheden

E-3073/04

Sepp Kusstatscher og Evelin
Lichtenberger

Stigende godstransport gennem Tjekkiet og over Brenner E-3074/04

David Martin Færdselssikkerhed E-3075/04

Paulo Casaca Fri anvendelse af bundsatte hildingsgarn i farvandene ved
Azorerne

E-3076/04

Chris Davies Berlaymont-Bygningen - anvendelse af ulovligt træ E-3077/04

Chris Davies Fugledirektivet - Cypern E-3078/04

Chris Davies Påstået diskrimination i Portugal E-3079/04

Dimitrios Papadimoulis Børnesoldater E-3080/04

Theresa Villiers Forbindelserne mellem EU og USA E-3081/04

José Ribeiro e Castro Angola - parlaments- og præsidentvalg P-3082/04

Angelika Niebler Storbritannien: Tilmeldelsesbetingelser for udlændinge til
marathonløbet i London

E-3083/04

Chris Davies Pressefrihed i Rumænien E-3084/04

Richard Corbett De belgiske myndigheders dobbeltmoral E-3085/04

Richard Corbett Etableringsretten E-3086/04

David Martin Social dialog inden for fodbold E-3087/04

Gay Mitchell Adgang til tjenester inden for EU E-3088/04

Bart Staes Afskaffelse af den belgiske ombudstjeneste for elektricitet
og gas - overtrædelse af direktiv 2003/54/EF

E-3089/04

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - ungdomslejre E-3090/04

José Ribeiro e Castro Kina - tekstilmarkedet E-3091/04

Andreas Mölzer Foranstaltninger til opfølgning af Sloveniens sproglov P-3092/04

Baroness Sarah Ludford Diskrimination af diabetikere P-3093/04

Georgios Karatzaferis Samfinansiering fra Fællesskabet af projekter til skabelse
af social infrastruktur i Albanien

E-3094/04
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Fausto Bertinotti og andre Private fly til transport af fanger til stater, hvor der ikke
gælder love mod tortur

E-3095/04

Fausto Bertinotti og andre Private fly til transport af fanger til stater, hvor der ikke
gælder love mod tortur

E-3096/04

Frederika Brepoels Kommissionens planer i forbindelse med
rejsebureaulovgivningen

E-3097/04

Paulo Casaca Kommissionens kompetence med hensyn til bevaring af
de levende havressourcer som led i den fælles
fiskeripolitik

E-3098/04

Rebecca Harms Demontering og plyndring af nukleare anlæg i Irak P-3099/04

Glyn Ford EU-finansiering - Slapton, Devon P-3100/04

Caroline Lucas Direktiv om modermælkserstatninger og
tilskudsblandinger

P-3101/04

Antonio De Poli Forbud mod trafik af biler uden katalysator P-3102/04

Roberta Angelilli Kommissionens fejlagtige udelukkelse af statsstøtte til
"Centrale del Latte di Roma"

P-3103/04

Dominique Vlasto Post- og ekspresgodstjenester i direktiv 2004/17/EF P-3104/04

Marie-Noëlle Lienemann Prisfald i løgsektoren P-3105/04

Spørgsmål annulleret E-3106/04

Markus Pieper Reform af Interreg-støtten E-3107/04

Baroness Sarah Ludford Finansiering af jernbaneteknologi E-3108/04

Glyn Ford Kvægtransport E-3109/04

Mario Borghezio Intimidationer og forsøg på censur af spredningen af
nyheder om islamiske grusomheder

E-3110/04

Erik Meijer Erosion som følge af højvande i grænseoverskridende
floder udenfor den normale smeltevandssæson

E-3111/04

* * *
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SPØRGETID
(B6-0132/04) den 17. November 2004

7 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109)

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Spørger Emne Nr.

Dimitrios PAPADIMOULIS Udførelse af arrestordren på Kenan Akin, cyprioten Solomon
Solomous morder

H-0370/04

Sarah LUDFORD Overgang til afstemning med kvalificeret flertal og
proceduren med fælles beslutningstagning i henhold Nice-
traktaten

H-0372/04

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Ændring af den fælles holdning om Cuba H-0373/04

Mihael BREJC Europæiske firmaers problemer med eksport til USA H-0376/04

Bernd POSSELT Menneskerettigheder i Algeriet H-0378/04

Josu ORTUONDO
LARREA

Rådets rolle i IMO og bekvemmelighedsflag H-0381/04

Proinsias DE ROSSA Burma H-0393/04

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
NOVEMBER 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 15 7 6 4 1 1 0 NICOLAÏ

Kommissionen 26 0 26 0 0 0 0
Da spørgetiden til Komissionen udgår,
er alle spørgsmålene til
Kommissionen blevet besvaret
skriftligt

I alt 41 7 32 4 1 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 31

38/2004 348.751 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Podkański og Zbigniew Kuźmiuk

65-års-dagen for Anden Verdenskrigs udbrud 23.09.2004 23.12.2004 28

39/2004 348.822 Bronisław Geremek, Valdis
Dombrovskis, Toomas Hendrik Ilves
og Vytautas Landsbergis

Den 17. september 1939 24.09.2004 24.12.2004 80

40/2004 349.827 Emma Bonino, Daniel Cohn-Bendit,
Bronislaw Geremek, João de Deus
Pinheiro og Michel Rocard

Det Europæiske Råd afgørelse i december 2004 om
at indlede forhandlinger med Tyrkiet

13.10.2004 13.01.2005 132

41/2004 349.828 Carl Lang, Andreas Mölzer og Luca
Romagnoli

Beskyttelse af de nationale våbenmarkeder 13.10.2004 13.01.2005 10

                                                     
1 Situationen pr. 18.11.2004
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42/2004 350.607 Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke og Jean-
Claude Martinez

Beslutningen om at indlede forhandlingerne med
Tyrkiet truffet af Det Europæiske Råd i december
2004

25.10.2004 20.01.2005 15

43/2004 350.963 Philip Claeys, Koenraad Dillen og
Frank Vanhecke

Den tyrkiske regerings manglende anerkendelse af
folkemordet på armenerne

27.10.2004 27.01.2005 19

44/2004 350.964 Philip Claeys, Koenraad Dillen og
Frank Vanhecke

Gennemførelse af en analyse af indvandringens
konsekvenser i tilfælde af Tyrkiets tiltrædelse af Den
Europæiske Union

27.10.2004 27.01.2005 16

45/2004 350.965 Philip Claeys, Koenraad Dillen og
Frank Vanhecke

Afholdelse af folkeafstemninger om Tyrkiets
eventuelle medlemskab af Den Europæiske Union

27.10.2004 27.01.2005 14

46/2004 350.991 Paul Marie Coûteaux Anerkendelse af det armenske folkedrab som en
betingelse for indledning af forhandlinger med
Tyrkiet

10.11.2004 10.02.2005 10

47/2004 350.993 Johan Van Hecke, Robert Sturdy,
Zuzanna Roithová, Erika Mann og
Ignasi Guardans Cambó

Den europæiske tekstilindustris fremtid 11.11.2004 11.02.2005 20
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48/2004 351.244 Bart Staes og Pierre Jonckheer Støjgener fra natfly 23.09.2004 23.12.2004 7

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn Udvidelsen af EU 18.11.2004 18.02.2005 9

50/2004 351.526 Michal Kaminski og Guntars Krasts Præsidentvalget i Ukraine 18.11.2004 18.02.2005 2



UDVALG 31

Bulletin 13.12.2004 - DA - PE 351.877

UDVALG



UDVALG32

Bulletin 13.12.2004 - DA - PE 351.877

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

Navn Emne Udvalg Dato Proc.
Brok Elmar (EFP-DE) De institutionelle aspekter ved

oprettelsen af en europæisk
udenrigstjeneste

AFCO (K) 16/11/2004 2004/2207(INI)

Galeote Quecedo
Gerardo (EFP-DE)

De institutionelle aspekter ved
oprettelsen af en europæisk
udenrigstjeneste

AFET (M) 30/11/2004 2004/2207(INI)

Kasoulides Ioannis
(EFP-DE)

Asylprocedurer og beskyttelse i
oprindelsesregionerne

AFET (M) 13/10/2004 2004/2121(INI)

Daul Joseph (EFP-DE) Ændring af forordningen om
støtte til udvikling af
landdistrikter under EUGFL

AGRI (K) 23/11/2004 2004/0234(CNS)

Daul Joseph (EFP-DE) dring af de fælles regler for
ordninger for direkte støtte til
landbrugere og tillægsafgift på
mælk og mejeriprodukter

AGRI (K) 23/11/2004 2004/0253(CNS)

Virrankoski Kyösti
Tapio (ALDE)

Finansieringen af Natura 2000 AGRI (M) 23/11/2004 2004/2164(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Bulgariens fremskridt i retning
mod tiltrædelse

BUDG (M) 26/10/2004 2004/2183(INI)

Dührkop Dührkop
Bárbara (PSE)

Rumæniens fremskridt i retning
mod tiltrædelse

BUDG (M) 26/10/2004 2004/2184(INI)

Sifunakis Nikolaos
(PSE)

Aftale EF/Schweiz om
deltagelse i programmer under
Media Plus og Media
Uddannelse

CULT (K) 25/11/2004 2004/0230(CNS)

Badía i Cutchet María
(PSE)

Informationssamfundet CULT (M) 25/11/2004 2004/2204(INI)
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Navn Emne Udvalg Dato Proc.
Martínez Martínez
Miguel Angel (PSE)

Parlamentets udtalelse om
udkastet til traktat om en
europæisk forfatning

DEVE (M) 06/10/2004 2004/2129(INI)

Schmidt Frithjof
(Verts/ALE)

Et strategisk partnerskab mellem
EU og Indien

DEVE (M) 06/10/2004 2004/2169(INI)

Berès Pervenche
(PSE)

Aftale EF/Schweiz på det
statistiske område

ECON (K) 10/11/2004 2004/0227(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(EFP-DE)

Aftale mellem EU og San
Marino om beskatning af
indtægter fra opsparing

ECON (K) 10/11/2004 2004/0241(CNS)

Gauzès Jean-Paul
(EFP-DE)

Aftale med Monaco om
beskatning af indtægter fra
opsparing i form af
rentebetalinger

ECON (K) 10/11/2004 2004/0264(CNS)

Muscat Joseph (PSE) Anvendelse af det finansielle
system til hvidvaskning af
penge, herunder finansiering af
terrorisme

ECON (M) 10/11/2004 2004/0137(COD)

Cercas Alejandro
(PSE)

Ændring af arbejdstidsdirektivet EMPL (K) 07/10/2004 2004/0209(COD)

De Rossa Proinsias
(PSE)

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

EMPL (K) 16/11/2004 2003/0184(COD)

Jöns Karin (PSE) EF-program for beskæftigelse
og social solidaritet -
PROGRESS

EMPL (K) 11/10/2004 2004/0158(COD)

Silva Peneda José
Albino (EFP-DE)

Den Europæiske Socialfond EMPL (K) 10/11/2004 2004/0165(COD)
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Őry Csaba (EFP-DE) Den sociale integration i de nye

medlemsstater
EMPL (K) 10/11/2004 2004/2210(INI)

Castex Françoise
(PSE)

Integreret handlingsprogram
inden for livslang uddannelse

EMPL (M) 10/11/2004 2004/0153(COD)

Hughes Stephen (PSE) Miljø og folkesundhed;
Begrænsning af markedsføring
af anvendelse af toluen og TCB
(Ændr. dir. 76/769/EØF)

EMPL (M) 11/10/2004 2004/0111(COD)

Drčar Murko Mojca
(ALDE)

Ændring af to diretiver om
tilsætningsstoffer til fødevarer

ENVI (K) 30/11/2004 2004/0237(COD)

Florenz Karl-Heinz
(EFP-DE)

Ændring af direktiv om
begrænsning af markedsføring
og anvendelse af visse farlige
stoffer og præparater
(kræftfremkaldende, mutagene
eller reproduktionstoksiske)

ENVI (K) 30/11/2004 2004/0225(COD)

Florenz Karl-Heinz
(EFP-DE)

Aftale EF/Schweiz om
deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur og det europæiske
miljøinformations- og
overvågningsnet

ENVI (K) 30/11/2004 2004/0233(CNS)

Papadimoulis
Dimitrios (GUE/NGL)

De vedvarende energikilders
bidrag i EU og forslag til
konkrete foranstaltninger

ENVI (M) 30/11/2004 2004/2153(INI)
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Bozkurt Emine (PSE) Kvindernes rolle i det sociale,

økonomiske og politiske liv i
Tyrkiet

FEMM (K) 14/10/2004 2004/2215(INI)

Carlshamre Maria
(ALDE)

Status over bekæmpelsen af
volden mod kvinder og eventuel
fremtidig indsats

FEMM (K) 25/11/2004 2004/2220(INI)

Svensson Eva-Britt
(GUE/NGL)

Kønsdiskrimination og
sundhedssystemerne

FEMM (K) 25/11/2004 2004/2218(INI)

Záborská Anna (EFP-
DE)

Kvinder og fattigdom FEMM (K) 14/10/2004 2004/2217(INI)

Figueiredo Ilda
(GUE/NGL)

EF-program for beskæftigelse
og social solidaritet -
PROGRESS

FEMM (M) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Jäätteenmäki Anneli
(ALDE)

Integreret handlingsprogram
inden for livslang uddannelse

FEMM (M) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Toubon Jacques (EFP-
DE)

Bestemmelser om nominelle
mængder for færdigpakkede
produkter

IMCO (K) 30/11/2004 2004/0248(COD)

Panzeri Pier Antonio
(PSE)

Integreret handlingsprogram
inden for livslang uddannelse

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0153(COD)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Bulgariens fremskridt i retning
mod tiltrædelse

ITRE (M) 27/10/2004 2004/2183(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Rumæniens fremskridt i retning
mod tiltrædelse

ITRE (M) 27/10/2004 2004/2184(INI)

Riera Madurell Teresa
(PSE)

Tyrkiets fremskridt i retning
mod tiltrædelse

ITRE (M) 27/10/2004 2004/2182(INI)
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Rübig Paul (EFP-DE) Lovpligtig revision af

årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber (Ændr. af dir.
78/660/EØF og 83/349/EØF)

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0065(COD)

Trautmann Catherine
(PSE)

Støtteprogram for den
audiovisuelle sektor i Europa
(Media 2007)

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0151(COD)

Vakalis Nikolaos
(EFP-DE)

Videnskabelig forskning i EU:
adgang for forskere fra
tredjelande

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0061(CNS)

Vakalis Nikolaos
(EFP-DE)

Videnskabelig forskning i EU:
foranstaltninger til at lette
adgang for forskere fra
tredjelande

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0062(CNS)

Vakalis Nikolaos
(EFP-DE)

Videnskabelig forskning:
ensartede visaprocedurer for
forskere fra tredjelande

ITRE (M) 07/10/2004 2004/0063(COD)

López-Istúriz White
Antonio (EFP-DE)

Konsultationsprocedurer med
hensyn til kreditforsikringer
(Kodificeret udgave)

JURI (K) 07/10/2004 2004/0056(CNS)

López-Istúriz White
Antonio (EFP-DE)

Jernbanetransport: Licenser til
jernbanevirksomheder
(Kodificering dir. 95/18/EF)

JURI (K) 07/10/2004 2004/0074(COD)

López-Istúriz White
Antonio (EFP-DE)

Levnedsmidler bestemt til særlig
ernæring (Kodificering
89/398/EF)

JURI (K) 07/10/2004 2004/0090(COD)

Gargani Giuseppe
(EFP-DE)

Strafferetligt samarbejde:
Proceduremæssige rettigheder i
straffesager i EU

JURI (M) 26/10/2004 2004/0113(CNS)
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Gauzès Jean-Paul
(EFP-DE)

Genforsikringsvirksomhed JURI (M) 26/10/2004 2004/0097(COD)

Lévai Katalin (PSE) Lige muligheder og
ligebehandling af mænd og
kivnder i forbindelse med
beskæftigelse og erhverv

JURI (M) 26/10/2004 2004/0084(COD)

Manders Toine
(ALDE)

Moms: Omarbejdelse af sjette
direktiv (Oph. dir. 77/388/EØF)

JURI (M) 26/10/2004 2004/0079(CNS)

Wallis Diana (ALDE) Anvendelse af det finansielle
system til hvidvaskning af penge,
herunder finansiering af
terrorisme

JURI (M) 22/11/2004 2004/0137(COD)

Di Pietro Antonio
(ALDE)

Udveksling af oplysninger i
strafferegistre

LIBE (K) 25/11/2004 2004/0238(CNS)

Peillon Vincent (PSE) Videnskabelig forskning i EU:
adgang for forskere fra
tredjelande

LIBE (K) 05/10/2004 2004/0061(CNS)

Varvitsiotis Ioannis
(EFP-DE)

Søfolks identitetspapirer
(konvention nr. 185)

LIBE (K) 05/10/2004 2004/0180(CNS)

Angelilli Roberta
(UEN)

AV- og informationstjenester,
konkurrenceevne: Beskyttelse af
mindreårige og den
menneskelige værdighed

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0117(COD)

Díaz de Mera García
Consuegra Agustín
(EFP-DE)

Forskning på sikkerhedsområdet:
De næste skridt

LIBE (M) 25/11/2004 2004/2171(INI)
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Guardans Cambó
Ignasi (ALDE)

Støtteprogram for den
audiovisuelle sektor i Europa
(Media 2007)

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0151(COD)

Herrero-Tejedor Luis
Francisco (EFP-DE)

Programmet Ungdom i aktion for
perioden 2007-2013

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0152(COD)

Kirkhope Timothy
(EFP-DE)

Samarbejdsaftale med Schweiz
om bekæmpelse af finansiel svig

LIBE (M) 24/11/2004 2004/0187(CNS)

Kósáné Kovács
Magda (PSE)

Integreret handlingsprogram
inden for livslang uddannelse

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0153(COD)

Pęk Bogdan
(IND/DEM)

Den Europæiske Socialfond LIBE (M) 05/10/2004 2004/0165(COD)

Reynaud Marie-Line
(PSE)

Den sociale integration i de nye
medlemsstater

LIBE (M) 25/11/2004 2004/2210(INI)

Sonik Bogusław
(EFP-DE)

Kultur 2007-programmet (2007-
2013)

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0150(COD)

Triantaphyllides
Kyriacos (GUE/NGL)

EF-program for beskæftigelse og
social solidaritet - PROGRESS

LIBE (M) 05/10/2004 2004/0158(COD)

Casaca Paulo (PSE) Fiskerioplysninger og
teledetektionsmetoder

PECH (K) 25/11/2004 2004/0252(CNS)

Morillon Philippe
(ALDE)

Fiskeri og bevaring af de levende
rigdomskilder i Østersøen og
Bælterne (udtrædelse af
konventionen)

PECH (K) 25/11/2004 2004/0197(CNS)
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Morillon Philippe
(ALDE)

Protokol om fiskeriaftale med
Côte d'Ivoire (juli 2004 - juni
2007)

PECH (K) 25/11/2004 2004/0211(CNS)

Olbrycht Jan (EFP-
DE)

Oprettelse af en europæisk
gruppe for grænseoverskridende
samarbejde

REGI (K) 06/10/2004 2004/0168(COD)

Galeote Quecedo
Gerardo (EFP-DE)

Ordningen for De Europæiske
Fællesskabers egne indtægter

REGI (M) 30/11/2004 2004/0170(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Støtte til udvikling af
landdistrikterne gennem
FEADER

REGI (M) 06/10/2004 2004/0161(CNS)

Harkin Marian
(ALDE)

Finansiering af den fælles
landbrugspolitik

REGI (M) 06/10/2004 2004/0164(CNS)

Schroedter Elisabeth
(Verts/ALE)

Den Europæiske Socialfond REGI (M) 06/10/2004 2004/0165(COD)

* * *
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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

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
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Emne Henvisning Dok.

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

*#*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
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Emne Henvisning Dok.

*#* 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

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
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Emne Henvisning Dok.

*#*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 forefindes ikke på dansk.
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

UDNÆVNELSE AF ET MEDLEM AF REVISIONSRETTEN

Den 5. november 2004 fremsendte formanden for Rådet for Den Europæiske Union til orientering for
Europa-Parlamentet bekræftet kopi af Rådets afgørelse om udnævnelse af

Kikis KAZAMIAS

til medlem af Revisionsretten for en periode på seks år fra den 2. november 2004.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 127/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om støtte til tutsi-partiernes beslutning om at acceptere Burundis nye forfatning

Bruxelles, den 5. november 2004

Under henvisning til sin erklæring af 26. oktober tilslutter Den Europæiske Union sig den meddelelse, som
Den Afrikanske Union udsendte den 1. november 2004 og udtrykker tilfredshed med, at de parter, der ikke
har undertegnet Pretoria-aftalen om deling af magten i Burundi, har besluttet at acceptere det udkast til en ny
forfatning, som parlamentet har vedtaget, som udgangspunkt for forhandlingerne om deres lands politiske
fremtid, således at der ikke opstår et institutionelt tomrum, indtil forfatningen er vedtaget ved
folkeafstemning.

EU udtrykker tilfredshed med denne positive og konstruktive udvikling, idet den bekræfter, at alle de parter i
Burundi, der er involveret i fredsprocessen, ønsker at opretholde overgangsordningens dynamik og at denne
skal munde ud i fred og stabilitet, som Burundis befolkning så længe har ventet på.

EU minder om, at den fortsat er rede til at bistå Burundi i afholdelsen af valget og gentager sin
beredvillighed til at hjælpe Burundi yderligere på vej mod fred og genopbygning af landet.

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. 128/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om FN's generalsekretærs rapport om Sudan

Bruxelles, den 11. november 2004

Den Europæiske Union er enig i den vurdering af situationen i Sudan, der gives i FN's generalsekretærs
rapport i forlængelse  af FN's Sikkerhedsråds resolution 1564 og 1556.

Den Europæiske Union er dybt bekymret over FN's generalsekretærs konklusioner med hensyn til
forværringen af sikkerheden og den humanitære situation.
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Den Europæiske Union deler FN's tilfredshed med de fremskridt, der er gjort i nord-syd-fredsprocessen, og
med udstationeringen af den udvidede AU-styrke i Darfur. Den Europæiske Union opfordrer kraftigt alle
parter i Darfur-konflikten til fuldt ud at samarbejde med Den Afrikanske Union for at tilvejebringe sikre og
stabile forhold. Den Europæiske Union vil fortsat i enhver henseende støtte Den Afrikanske Union i dens
mission i Darfur.

Den Europæiske Union glæder sig over de fremskridt, der er gjort i fredsforhandlingerne i Abuja. Med
undertegnelsen af protokollen om humanitære og sikkerhedsmæssige spørgsmål er der taget et vigtigt skridt
hen imod en varig løsning på krisen i Darfur. Vi opfordrer indtrængende alle parter til at fastholde denne
fremdrift og se det som et uopsætteligt anliggende at nå frem til en politisk løsning på konflikten i Sudan.

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 minder om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november og
om tidligere rådskonklusioner samt om FN's Sikkerhedsråds resolution 1556 og 1564 og giver på ny sit fulde
tilsagn om at se det som en sag af høj prioritet at bidrage til freds- og forsoningsprocesserne i Sudan. I den
henseende udelukker Den Europæiske Union ikke, at der kan tages sanktioner i anvendelse over for alle
parter i konflikten.

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. 130/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Rådets fælles holdning om yderligere restriktive foranstaltninger over for
Burma/Myanmar og om ændring af fælles holdning 2004/423/FUSP

Bruxelles, den 16. november 2004

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning af
25. oktober 2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ændring af
fælles holdning 2004/423/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne
fælles holdning.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.
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Nr. 131/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende

Rådets afgørelse 2004/767/FUSP af 15. november 2004 om gennemførelse af fælles holdning
2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse

af mandatet til Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien
(ICTY)

Bruxelles, den 17. november 2004

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, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets
afgørelse 2004/767/FUSP af 15. november 2004 om gennemførelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om
yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale
Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) . De vil sikre, at deres nationale
politikker er i overensstemmelse med denne afgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 132/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsidentvalget og valget til nationalforsamlingen i Namibia

Bruxelles, den 25. november 2004

Den Europæiske Union ønsker Namibia til lykke med det veloverståede præsidentvalg og valget til
nationalforsamlingen, der blev afholdt den 15.-16. november 2004. Valgene anses for at have været frie og
retfærdige, bl.a. i henhold til SADC's principper og retningslinjer for demokratiske valg.

Den Europæiske Union lykønsker Hifikepunye Pohamba med valget til Republikken Namibias præsident.

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. 134/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 29. november 2004

Den Europæiske Union hilser med stor tilfredshed, at Etiopien har bebudet et fempunktsforslag med henblik
på at løse grænsestriden mellem Etiopien og Eritrea. Den principielle accept af grænsekommissionens
afgørelse er et vigtigt tegn på Etiopiens opbakning til grænsekommissionens endelige og bindende afgørelse.
Den Europæiske Union håber, at Eritrea vil forholde sig konstruktivt til det etiopiske forslag, og ser frem til,
at de to lande udmønter grænseafgørelsen fuldt ud i praksis - i fuldt samarbejde med grænsekommissionen.
Kun på dette grundlag vil der kunne sikres en varig fred.

Den Europæiske Union, som bevidnede Algier-aftalen, gentager sin opbakning til fredsprocessen mellem
Etiopien og Eritrea og understreger, at normaliseringen af forbindelserne mellem Etiopien og Eritrea vil være
afgørende for regional fred og sikkerhed. Den Europæiske Union er parat til at spille en støttende rolle i
denne proces.

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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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 27. OG 28. OKTOBER 2004

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER

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

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

http://www.cese.europa.eu
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På den 412. plenarforsamling blev der valgt ny formand for EØSU og præsidiet og de øvrige
organer blev nykonstitueret.

 1. UDTALELSE OM TRAKTATEN OM EN FORFATNING FOR
     EUROPA

•  Forslag til udtalelse om "Traktat om en forfatning for Europa"
� Hovedordfører:  Henri Malosse (Arbejdsgiverne � FR)

 
� Reference: CESE 1373/2004 fin � CESE 1445/2004
 
� Hovedpunkter:

Denne udtalelse er udarbejdet på anmodning af Europa-Parlamentet, som på initiativ af
EP-udvalget om Konstitutionelle Anliggender besluttede at indhente EØSU's udtalelse om
Traktaten om en forfatning for Europa.

 
 I første del fremsætter EØSU sine vigtigste begrundelser for at plædere for medlemsstaternes
ratifikation af forfatningstraktaten. Udvalget mener ligeledes i den forbindelse, at:

Den måde, hvorpå forfatningstraktaten blev udarbejdet, er i sig selv et skridt fremad i
demokratiseringen af den europæiske opbygning, og den er resultatet af en egentlig demokratisk
debat.

Forfatningen indeholder en ny ramme for EU's virkemåde, som gør EU lettere at forstå og lettere
tilgængelig for den enkelte.

Forfatningstraktaten styrker EU�s demokratiske legitimitet.

Indskrivningen af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder i traktaten udgør et stort fremskridt
hen imod beskyttelse af fysiske og juridiske personers rettigheder.

Ved at konkretisere en række demokratiske fremskridt giver forfatningstraktaten borgerne midler til selv at
afgøre indholdet af de politikker og tiltag, som Unionen konkret skal sætte ind med for at imødekomme
deres forventninger

Selv om EØSU finder, at en lang række anmodninger fra civilsamfundet ikke blev imødekommet under
konventet, vil en  forkastelse af forfatningstraktaten ikke blot være et negativt signal for den europæiske
integration og vil være ensbetydende med, at man opgiver de fremskridt, som civilsamfundet har opnået i
kraft af konventsmetoden, men det anser det ligeledes for muligt at opvurdere den foreslåede institutionelle
ramme og forbedre den gennem en række praktiske tiltag.

I anden del kommer EØSU ind på, at kommunikationsstrategiens kvalitet vil få afgørende betydning for, om
de europæiske befolkninger godkender forfatningstraktaten. EØSU foreslår i den henseende følgende fire
tiltag.
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Forberedelsen af informationsredskaber kunne f.eks. bestå i en nøgle til læsning af forfatningen beregnet på
de forskellige befolkningsgrupper i hver enkelt medlemsstat (3.1.3)

Lancering af kommunikationskampagner med opbakning fra medierne og kommunikationsformidlere tæt på
borgerne (de lokale og regionale myndigheder, de politiske grupper og civilsamfundets organisationer (punkt
3.2 og 3.2.1)

Afholdelse af debatter, som skal være åbne for samtlige borgere, for at give stødet til idéudvekslinger og
skabe grobund for meningsdannelse (3.3)

Aktiv medvirken fra de europæiske institutioner i udformningen og iværksættelsen af
kommunikationsstrategien vedrørende forfatningen, således at debatten om og ratificeringen af forfatningen
tilføres en reel tværnational dimension (3.4.1 og 3.4.2).

− Kontaktperson: Patrick Fève
          (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

 
 
 2.  LISSABON-STRATEGIEN

•  Bedre gennemførelse af Lissabon-strategien
�    Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne � FR)
�    Medordførere: Ernst Ehnmark (Lønmodtagerne � SE) � John Simpson (Andre interesser � UK)

� Reference: Efter anmodning fra Rådet � CESE 1438/2004
 
�  Hovedpunkter:

På Det Europæiske Råd af 25. og 26. marts 2004 blev Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg bedt om at undersøge måder og midler til at sikre en mere effektiv gennemførelse af
Lissabon-strategien.

Udtalelsen indeholder en række specifikke aktioner til næste års forårstopmøde vedrørende
�styrkelsen af vækst og samhørighed�, �mere effektiv gennemførelse af det indre marked�,
�fremme af innovation og kvalitet� �fremme af forskning gennem privat-offentlige
partnerskaber�, �tilpasning af socialpolitikken� og � en mere aktiv beskyttelse af miljøet�.

Forslagene er baseret på to hovedprincipper:

For det første bør de enkelte medlemsstaterne i højere grad have ejerskab til strategien. Den
åbne koordinationsmetode bør gøres mere effektiv. For det andet bør Lissabon-strategien
formidles bedre til det organiserede civilsamfund og EU�s borgere. Det organiserede
civilsamfund og arbejdsmarkedets parter bør spille en mere klart defineret og aktiv rolle ved
gennemførelsen af Lissabon-strategien.

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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� Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz
(Tlf.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)

•  De europæiske virksomheders konkurrenceevne
�   Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne � FR)

 
− Reference: Sonderende udtalelse efter anmodning fra Europa-Kommissionens formand �

CESE 1439/2004

− Hovedpunkter:

ØSU fremhæver fire betingelser for genoprettelsen af de europæiske virksomheders
konkurrenceevne:

� Topprioriteten er at genskabe de økonomiske aktørers tillid
� En anden hovedopgave består i at sikre, at de grundlæggende bestemmelser om det indre

marked gennemføres endeligt, hvilket ikke bør udskydes længere end til den 2010-frist for
konkurrenceevne, der blev fastlagt i Lissabon � uden at man på nogen måde må være blind
for de efterfølgende behov for konstant vedligeholdelse heraf

� En styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne indebærer også, at man på
grundlag af en synkroniseret tilgang til 2010-fristen for konkurrenceevne udvikler en
dynamisk økonomisk union omkring euroen med det sigte at sætte skub i væksten og
beskæftigelsen med afsæt i en passende monetær politik

� Endelig kræver iværksættelsen af Lissabon-strategiens strukturreformer en større grad af
beslutsomhed og sammenhæng.

Sammenfattende konstaterer EØSU, at de europæiske virksomheders mangelfulde
konkurrenceevne i dag er den pris, vi må betale for et Europa, som ikke er tilstrækkeligt
iværksætterrigt, som er trægt i sin beslutningstagning og i sin tilpasning til internationale
ændringer, som endnu ikke er fuldt integreret på en lang række områder, som er præget af
forsinkelser i reformprocessen, og som i alt for ringe grad og ofte på tilfældig og dermed
usammenhængende og kontraproduktiv vis udnytter sine trumfkort. For at afhjælpe denne
situation er der behov for en resolut indsats. Hvis den skal krones med held, må den indgå i en
mere beslutsom indsats med henblik på vækst og sætte skub i økonomiske faktorer, både hvad
udbud og efterspørgsel angår, på et indre marked, som er mere flydende og ydedygtigt. EØSU
støtter navnlig opfordringen fra det seneste forårstopmøde til at fremme nye partnerskaber i
forbindelse med reformen, både på nationalt og europæisk plan, med større inddragelse af
arbejdsmarkedets parter. EØSU fremhæver nødvendigheden af uden svinkeærinder at holde
kursen frem mod 2010-fristen, hvilket indebærer såvel iværksættelse af Lissabon-reformerne
som fuldførelse af det indre marked og gennemførelse af en reel og konkurrencedygtig
økonomisk union, idet der tages fuld højde for konsekvenserne af den monetære union, og idet
kravene til en bæredygtig udvikling tilgodeses fuldt ud.

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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− Kontaktperson: Alberto Allende
(Tlf.: 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Uddannelse og produktivitet
�   Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagerne � EL)

�   Reference: sonderende udtalelse � CESE 1435/2004
 
�   Hovedpunkter:

På trods af alle forskellene i de nationale uddannelsessystemer må EU-medlemsstaterne opfatte
sig selv som ét uddannelsesrum.

Disse perspektiver for et øget europæisk samarbejde på uddannelsesområdet med sigte på at
gribe efterslæbet med hensyn til opfyldelsen af Lissabon-målene an på en overordnet og holistisk
måde, forudsætter specifikke politiske beslutninger:

� tilstrækkelige midler til at dække alle de arbejdstagere og uddannelsesniveauer, som
situationen måtte kræve;

� opsporing af det nødvendige uddannelsespersonale i Europa;

� udformning af tidssvarende rammer og et tidssvarende miljø for læring;

� bevidstgørelse, aktiv tilstedeværelse og deltagelse af forvaltningen på alle niveauer,
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet generelt;

� en klarere afgrænsning af roller og kompetencer hos såvel modtagere som udbydere af
uddannelsesforanstaltninger samt af kontrolmekanismerne for hele initiativet på lokalt,
nationalt og europæisk niveau;

� og endelig anvendelse af ethvert middel til at fremme hele initiativet og virkningen af dets
indhold og mål.

Bedre udnyttelse og samordning af uddannelsesaktiviteternes traditionelle skuepladser, nemlig
familie, skole og arbejdsplads, ville være meget befordrende for dynamikken i processen. En
dynamik, som der er brug for i dag for at nå det store mål om at gøre Europa til verdens mest
dynamiske videnbaserede økonomi inden 2010.

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

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  De økonomiske muligheder i miljø
 �    Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgiverne � FR)

 
 �    Reference: Sonderende udtalelse � CESE 1446/2004

�    Hovedpunkter:

Det kommende nederlandske formandskab anmodede ved brev af april 2004 Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg om at afgive en sonderende udtalelse om "De økonomiske
muligheder i miljø". Det nederlandske formandskab ønsker at sætte fokus på de "win win"-
muligheder, hvor fremskridt på miljøteknologiområdet kan bidrage til opfyldelsen af Lissabon-
strategiens økonomiske og sociale mål.

Der er en igangværende debat om miljø og konkurrenceevne. Debatten foregår intensivt i hele
samfundet, og navnlig i de økonomiske og sociale kredse. Det rejste spørgsmål er klart: Udgør
miljøhensyn en hæmsko for virksomhedernes konkurrenceevne eller giver de mulighed for at
udvikle nye færdigheder, markeder eller teknologier?

I sin sonderende udtalelse understreger EØSU, at det ikke er miljøspecialisternes opgave at
skabe de økonomiske muligheder i miljøbeskyttelse. Miljøbeskyttelse spiller allerede en
afgørende rolle på vigtige områder som turisme og fritid. Hvad angår miljøteknologierne, ligger
nøglen til succes i etableringen af et egentligt marked og virksomhedernes reaktionsevne. Der
bør sættes større fokus på virksomhedernes og erhvervssektorernes frivillige initiativer på
områderne teknologiske nyskabelser og miljøbeskyttelse.

Det er klart, at virksomhederne vil være interesseret i miljøteknologier og sikre deres udvikling,
hvis de fører til et reelt fald i produktionsomkostningerne som følge af et lavere forbrug af
energi og råvarer, en forbedring af virksomhedens og dens produkters image, øget salg og
begrænsede miljøomkostninger. Det er dog nødvendigt, at virksomhederne kender til disse
miljøteknologier for at kunne se fordelene ved at anvende dem. Der bør derfor oprettes et
egentligt netværk til udveksling af oplysninger og bedste praksis på miljøteknologiområdet, som
bør involvere offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, teknologiske centre og
forskningscentre.

Det er nødvendigt at mobilisere iværksættere og branchefolk. Det er også vigtigt at mobilisere
kunderne og forbrugerne, eftersom der ikke vil være et marked uden dem. Det er vigtigt, at
offentligheden får øjnene op for miljøteknologiernes nytteværdi, både i forbindelse med
miljøbeskyttelse og produktion, da disse teknologier ellers vil komme til at spille en ubetydelig
rolle i den økonomiske udvikling, der fortsætter uden dem.

Miljøpolitikkerne bør tage højde for disse teknologiers økonomiske konsekvenser, ligesom de
økonomiske politikker bør tage højde for de miljømæssige krav. Der bør på sin vis være
interaktion mellem disse politikker, eftersom der kun kan opnås væsentlige resultater ved først
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at undersøge, om de førte politikker kan gennemføres i praksis set ud fra et økonomisk
synspunkt, og om de har en positiv indvirkning på miljøet.

 
�    Kontaktperson: Robert Wright

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

•  Økonomisk dynamik
–   Ordfører: Lucia Fusco (Andre interesser – IT)

–   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1425/2004
 
 –   Hovedpunkter:
 

EØSU mener, at SMV danner grundlaget for økonomien og beskæftigelsen i EU og derfor
spiller en hovedrolle ved gennemførelsen af Lissabon målsætningerne. Virksomhederne i den
sociale økonomi spiller en stadig større rolle for den sociale samhørighed og den lokale
udvikling. Mulighederne for et samspil mellem SMV og VSØ, bl.a. ved at SMV i højere grad
trækker på VSØ, hvilket vil være til gavn for begge typer virksomheder, er hidtil slet ikke blevet
udnyttet i tilstrækkeligt omfang.

Derfor foreslår EØSU, at Kommissionen på ny gennemgår det eksisterende og potentielle
samspil mellem SMV og VSØ, og at den bidrager til at påvise, at dette samspil er til gavn for
udviklingen af begge typer virksomheder som led i de gennemgribende ændringer, der følger af
den økonomiske dynamik, især i politikken for regionaludvikling, social samhørighed og
innovation.

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

 
 
 3. TRANSPORT

•  Paneuropæiske transportkorridorer
 �   Ordfører:  Karin Alleweldt  (Lønmodtagerne � DE)
 
 �   Reference: Initiativudtalelse � CESE 1426/2004
 
 �   Hovedpunkter:

EU's udvidelse i maj 2004 og udsigten til sydøsteuropæiske staters optagelse ændrer også
rammebetingelserne for den fælles infrastrukturpolitik og for samarbejdet i korridorerne.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
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I de kommende to år bør tyngdepunktet i EØSU's aktiviteter lægges på lokale
civilsamfundsorganisationers praktiske samarbejde og deltagelse. Målet er, at de relevante
civilsamfundsorganisationer får mulighed for at bidrage til gennemførelsen.

EØSU's samarbejde med korridorstyringsudvalgene og Kommissionen bør intensiveres
yderligere. Den permanente studiegruppe:

� skal spille en ny rolle i etableringen af infrastrukturnettet �South East Europe Core Regional
Transport Network�;

� bør gøre sig overvejelser om, hvordan man under oprettelsen af de paneuropæiske
transportkorridorer kan tage større hensyn til de operationelle aspekter af transporterhvervet.
Det bør især være muligt at uddybe særlige aspekter af korridorpolitikken, som vedrører
intermodalitet, miljøbeskyttelse, sikkerhed, sociale forhold og effektivitet;

� bør bidrage til planlægningen af nye transportkorridorer som led i den europæiske
naboskabspolitik (ENP).

Endelig bør Kommissionens og styringsudvalgenes respektive arbejde i korridorerne og inden
for de enkelte transportområder være tættere forbundet med hinanden, og Europa-Parlamentet
bør inddrages.

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

 
•  Bedre havnesikring/Ændring
 �   Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgiverne � EL)
 
 �   Reference:  KOM(2004) 393 endelig � 2004/0031 COD � CESE 1428/2004
 
�   Kontaktperson: Luis Lobo

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

 4. ENERGI
 

•  Elforsyningssikkerhed/infrastrukturinvesteringer
 –   Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne � FI)
 
 �   Reference: KOM(2003) 740 endelig � 2003/0301 COD � CESE 1444/2004
 
� Kontaktperson: Siegfried Jantscher

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

•  Energieffektivitet og energitjenester
 � Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne � FI)
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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 �   Reference: KOM(2003) 739 endelig � 2003/0300 COD � CESE 1443/2004
 
� Kontaktperson: Siegfried Jantscher

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

5. INDUSTRIELLE ÆNDRINGER
 

•   Statsstøtte inden for jern- og stålsektoren
 –  Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgiverne � SE)
 –    Medordfører: Hr. Kormann (repræsentant, DE)
 
 �    Reference:  Initiativudtalelse � CESE 1431/2004

 
 �    Hovedpunkter:

EØSU's rådgivende kommission for industrielle ændringer undersøger i denne initiativudtalelse
hvilken rolle statsstøtte generelt spiller i forbindelse med strukturændringer, og hvilken rolle
statsstøtte især har haft for EU's stålindustri.

Tidligere erfaringer med omstruktureringen af den europæiske stålindustri viser, at statsstøtte er
et tveægget sværd: Som virksomhedsstøtte kommer den kun få virksomheder til gode og fører
til fejlallokationer. Ikke-konkurrencedygtig kapacitet holdes på markedet i længere tid.
Statsstøtte kan dog, forudsat den bevilges inden for rammerne af et aftalt
omstruktureringsprogram, afhjælpe social elendighed og herigennem fremme accepten og
følgerne af industrielle ændringer. Styringen af denne proces gennem den sociale dialog har
stået sin prøve.

Så meget desto vigtigere er det at holde øje med, at man i forbindelse med nye medlemsstaters
tiltrædelse følger de entydige stålstøtteregler nøje. De fejl, der blev begået i EU15, må ikke
gentages.

Der er generelt enighed om, at en tilpasning til industrielle ændringer er uundgåelig, og at denne
bør ske som led i internationale rammeaftaler. Forhandlinger inden for OECD skal forbedre den
nuværende situation holdbart, dvs.:

� ingen overdrevne indrømmelser til udviklings- og vækstlande samt lande med
overgangsøkonomier som eksempelvis Kina,

� intet forbud mod nødvendige bestemmelser i EU vedrørende forskning, udvikling og
miljøforanstaltninger (f.eks. begrænsninger af de afgifter, der pålægges virksomhederne for
at forhindre konkurrenceforvridninger i forbindelse med miljøforanstaltninger) samt i
forbindelse med lukning af urentabel kapacitet, og

� ingen udligningstold ved eksport af stålprodukter på grund af indførelsen af byrdelettelser.
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– Kontaktperson: Jakob Andersen

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

6. SUNDHED

•  Sundhedsbeskyttelse: en kollektiv forpligtelse, en ny rettighed
� Ordfører: Adrien Bedossa (Andre interesser � FR)

� Reference: Initiativudtalelse � CESE 1432/2004

� Hovedpunkter:

På europæisk plan er sundhedsforvaltningen på folkesundhedsområdet utilstrækkelig og den er
juridisk set meget dårligt underbygget. Den mangler også medicinsk legitimitet på grund af de
manglende midler. Alt dette bør forbedres.

Oprettelsen af et europæisk offentligt sundhedsnetværk vidner om samtlige europæiske
offentlige myndigheders ønske om at samle de offentlige sundhedsaktører i en pulje, skabe
sammenhæng i de eksisterende sundhedsovervågningsinstrumenter i hver EU-medlemsstat og
give dem fornyet effektivitet.

På baggrund af de forskellige kriser, der i tyve år har rystet verden, foreslår EØSU at afholde
regelmæssige offentlige sundhedskongresser på højt plan.

Sigtet med sådanne konferencer skal være at drøfte, hvilke kollektive foranstaltninger der skal
træffes, at give præcise oplysninger om disse kriser, at levere koordinerede svar, at evaluere
truslen om risici udefra, at bistå med hurtige diagnoser og reagere relevant herpå.

EØSU slår til lyd for allerede nu at give det fremtidige europæiske center for
sundhedsovervågning i Stockholm et bredt og styrket mandat til at udarbejde målrettede og
regelmæssige rapporter på området for offentlig sundhed og sørge for, at EU-medlemsstaterne
træffer de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

EØSU minder om, at dets henstillinger er indbyrdes forbundne, og at der kræves en stærk vilje
fra EU�s medlemsstater til at føre dem ud i livet, nemlig:

•  styrkelse af den administrative kapacitet med grænseoverskridende tiltag og en forvaltning,
der er anerkendt og accepteret overalt

•  juridiske kompetencer og instrumenter til at understøtte dem
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•  gennemsigtighed i beslutningsprocessen og en skærpet adfærdskodeks, som alle slutter op
om, inden for kommunikation på sundhedssikkerhedsområdet

•  styrket samarbejde og verdensomspændende netværk mellem samtlige tilsyns- og
overvågningsorganer.

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

•  Patientmobilitet i EU
– Ordfører: Adrien Bedossa (Andre interesser – FR)

– Reference: KOM(2004) 301 endelig – CESE 1433/2004

� Hovedpunkter:

Meddelelsen om �patientmobilitet� indeholder en række konkrete forslag på mange områder,
som gør det muligt at integrere målet om et højere sundhedsbeskyttelsesniveau i
fællesskabspolitikkerne som indskrevet i traktaten.

EU-lovgivningen giver borgerne ret til at få behandling i andre medlemsstater og få udgifterne
godtgjort. I praksis er det dog ikke altid lige nemt at udøve disse rettigheder.

EØSU bakker op om en europæisk strategi for:

•  at fremme et europæisk samarbejde, der vil gøre en bedre udnyttelse af ressourcerne mulig
•  at nå til en fælles fortolkning på europæisk plan af patienternes personlige og sociale

rettigheder
•  at udnytte overskydende kapacitet og sundhedspleje på tværs af grænserne.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er helt enig i denne afgørelse om brugen af
EU's Samhørighedsfond og strukturfondene til at fremme investeringer på sundhedsområdet,
udvikling af sundhedsinfrastruktur og medicinske færdigheder, hvilket er blevet anført som
værende prioriterede mål for støtte fra EU's finansielle instrumenter.

Samarbejdet mellem medlemsstaterne må udmønte sig i fælles mål, som fører til nationale
planer, og valget af relevante indikatorer vil gøre det muligt nøje at overvåge udviklingen i de
sundhedsplejepolitikker, som de enkelte EU-lande fører.

Udvalget minder om, at ét redskab bliver helt nødvendigt: der bør oprettes et observationscenter
eller et agentur, som skal indsamle kommentarer, analyser og meningsudvekslinger om national
sundhedspolitik � under nøje iagttagelse af de eksisterende traktater og principperne om
subsidiaritet og national kompetence.
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EØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens hensigt om at anvende den åbne
koordinationsmetode, der bl.a. bør omfatte:

•  udveksling af god praksis
•  relevante indikatorer for strukturer og praksis
•  bedre adgang til sundhedsprodukter
•  koordinering af de nationale systemer for at undgå social dumping og for at forebygge en

kompetenceflugt til andre lande
•  den nødvendige gennemførelse af det indre marked for lægemidler.

Dette er en af de få gange, hvor fem generaldirektorater i Kommissionen samler deres politiske
vilje, viden og midler om ét mål, nemlig at give de forskellige europæiske lande midlerne til at
koordinere deres sundheds- og socialbeskyttelsespolitik til gavn for samtlige EU's borgere.

EØSU ønsker at nedsætte en taskforce, som skal være let struktureret, men permanent, med det
sigte at overvåge disse tiltag.

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

 
•  Ældres sundhed og sundhedspleje
− Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne – IT)

− Hovedpunkter:

Da det er juridisk umuligt at føre en EU-politik for sundhedspleje og langvarig pleje,
understreger EØSU den afgørende betydning af den åbne koordinationsmetode, som er et
værktøj til effektiv forfølgelse af målene om modernisering og udvikling af en tilgængelig og
varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet med det sigte at garantere beskyttelse af
folkesundheden, selvom forholdene er forskellige, og selvom der udøves pression og opstår
stadig stigende udfordringer.

Det er en forudsætning for gennemførelse af den åbne koordinationsmetode, at man kortlægger
en række indikatorer for at sætte fingeren på de nuværende huller i vor viden og for samtidig at
tage højde for de eksisterende forhold og den sociale dynamik i bred forstand, som øver
indflydelse på plejesystemet, herunder specielt den langvarige pleje. Denne række indikatorer
bør omfatte strukturelle aspekter (hele plejeforløbet, adgangen til udstyr og personale, dettes
uddannelse og erfaringer osv.), aspekter vedrørende plejeprocessens kvalitet (reglerne for
levering af tjenester og for behandlingen, operationelle retningslinjer, lægelige regler og praksis,
beskyttelse af patienternes rettigheder osv.) samt aspekter vedrørende kvaliteten af de resultater,
som plejen udmønter sig i, alt efter plejetype og de forventninger, som samfundet knytter hertil.
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De næste etaper, som der lægges op til i meddelelsen, vedrører nogle overmåde vigtige aspekter
og åbner op for en iagttagelse af en række særligt interessante områder. Imidlertid er forslagene
af generel karakter, og de risikerer derfor at være vage og ikke at resultere i større fremskridt i
henseende til den åbne koordinationsmetode.

EØSU håber, at der indkredses mere konkrete "fælles mål", men de må ikke være overdrevent
præskriptive og virke forstyrrende ind på de nationale systemers struktur. De planlagte
foreløbige rapporter skal være et nyttigt instrument, der ikke må øge de administrative
omkostninger eller lægge for tunge byrder på de nye medlemsstater, hvis kapacitet er begrænset.

Det er desuden særligt vigtigt og presserende at fremme tiltag med henblik på at forbedre
kvalifikationerne for dem, der leverer ydelser, og for sektorens ansatte, således at der ved brug
af egnede uddannelsestiltag opnås ensartede kvalifikationer inden for sundhedserhvervene og i
de sociale erhverv, som tilbyder plejeydelser. Dette forudsætter en uddannelse, som ikke alene
tager sigte på tekniske aspekter og tilegnelse af nye færdigheder, f.eks. informationsstyring i
netværker og udgiftsstyring i bred forstand. Disse nye uddannelsesmodeller bør støttes og
stimuleres af EU-tiltag, således at man kan udnytte de erfaringer, der er udvekslet som led i den
åbne koordinationsmetode.

� Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf. 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7. FORVALTNING AF YDRE GRÆNSER OG FRI BEVÆGELIGHED
    FOR PERSONER

•  Tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på videnskabelig forskning i Det Europæiske
Fællesskab

�    Ordfører: Brenda King (Arbejdsgiverne � UK)

� Reference: KOM(2004) 178 endelig 2004/0061-0063 CNS � CESE 1434/2004
 

� Hovedpunkter:

EØSU hilser meddelelsen velkommen og støtter principielt de fremsatte forslag. Dog har det
følgende kommentarer dertil:

•  Målet om at opnå yderligere 700.000 forskere inden 2010 synes ikke realistisk, medmindre
der gøres en fælles indsats på en række områder.

•  Der bør formidles sammenlignelige data for de ressourcer, lande som Japan og USA tildeler
i støtte til udvikling af forskeres uddannelse, mobilitet og karriere.

•  Kommissionens definition af en �forskningsorganisation� bør udvides til at omfatte
offentlige og private organisationer, som uddeler forskningsstipendier.
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•  Forskerens status kan i nogle tilfælde fortsat være uløst. Nogle af de forskere, der har fået
indrejsetilladelse, kan meget vel have brug for at søge asyl og beskyttelse i henhold til
Genève-konventionen af 1951.

•  Kommissionen bør iværksætte en proces, så forskere fra tredjelande, som allerede befinder
sig i EU, kan udpeges og tages i betragtning som forskere.

•  Manglen på gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer er et problem, der må tages
op.

•  Kvindelige forskere er underrepræsenteret, navnlig inden for forvaltning og ledelse. Dette
ses især blandt forskere fra tredjelande.

•  "Hjerneflugten" fra visse udviklingslande giver anledning til bekymring.
•  Det Forenede Kongerige bedes om at tilslutte sig direktivet, hvilket Irland allerede har.

� Kontaktperson: Torben Bach Nielsen
 (Tlf.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

8. NARKOTIKA OG NARKOTIKAMISBRUG

•  "Argo"-programmet
 – Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagerne � ES)

– Reference: KOM(2004)384 endelig � 2004/0122 (CNS) � CESE 1436/2004

– Hovedpunkter:

De nationale administrationers problemer med at samarbejde inden for Argo-programmet har
tydeliggjort manglen på samarbejde mellem medlemsstaterne om forvaltningen af de ydre
grænser.

EØSU mener, at det fremover vil være nødvendigt at udbygge det administrative samarbejde og
etablere en solidarisk EU-ordning vedrørende ydre grænser, visum, asyl og indvandring som led
i en EU-politik. De finansielle overslag bør tage hensyn til dette spørgsmål fra 2007.

EØSU kræver, at myndighederne i det administrative samarbejde om ydre grænser, visum, asyl
og indvandring garanterer, at alle altid vil blive behandlet humant og værdigt i
overensstemmelse med EU-chartret om grundlæggende rettigheder og de internationale
konventioner om menneskerettigheder.

–   Kontaktperson: Pierluigi Brombo
(Tlf.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int )
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•  Europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug

 � Hovedordfører: Jan Olsson (Andre interesser � SE)
 

− Reference: KOM(2003) 808 endelig � 2003/0311 CNS � CESE 1437/2004
 
�   Hovedpunkter:

 
 EØSU bifalder forslaget til forordning, der sigter mod at styrke overvågningscentrets rolle,
tilpasse den måde, som EONN's organer fungerer på, og fjerne den usikkerhed, som har vist sig
på en række punkter i forbindelse med anvendelsen af den oprindelige forordning. Dette er i tråd
med EØSU's holdning i tidligere udtalelser om forebyggelse af narkotikamisbrug og reduktion af
de med misbruget forbundne risici.
 
 EØSU lægger vægt på, at de relevante civilsamfundsorganisationer inddrages i EONN's arbejde.
 
 EØSU foreslår endvidere, at der til centret knyttes et forbindelsesudvalg sammensat af
repræsentanter for de europæiske informationsnet, der beskæftiger sig med dette emne, og som
kan bidrage med oplysninger, der supplerer informationerne fra de nationale kontaktpunkter. (De
nationale kontaktpunkter indgår i det europæiske informationsnet for narkotika og
narkotikamisbrug (REITOX), som centret råder over.)
 

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

9. BESKATNING OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

•  Punktafgiftspligtige varer
 �   Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgiverne � UK)

 
− Reference: KOM(2004) 227 endelig � 2004/0072 CNS � CESE 1441/2004
 
–   Hovedpunkter:

De detaljerede regler for det indre markeds funktion, hvad angår punktafgiftspligtige varer, er
blevet mere komplicerede, hvilket har skabt usikkerhed om, hvordan bestemmelserne skal
anvendes i visse tilfælde, og påført de involverede virksomheder en betydelig administrativ
byrde.
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Kommissionens forslag omfatter erhvervsmæssige transaktioner, salg til privatpersoner og
fjernsalg og sigter på at præcisere, forenkle og harmonisere gældende bestemmelser om
bevægelser inden for EU, hvor punktafgiften for de pågældende varer allerede er blevet erlagt i
en medlemsstat samt liberalisere sådan omsætning, så det indre marked kan blive til større gavn
for EU�s forbrugere.

Udvalget hilser begge disse målsætninger velkomne.

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

•  Nedsat momssats – nye medlemslande
� Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne � IT)

 
− Reference: KOM(2004) 295 endelig � 2004/0810 CNS � CESE 1442/2004

− Hovedpunkter:

Udvalget beklager, at Rådet ikke har kunnet blive enigt om grunddirektivforslaget, men
godkender Kommissionens forslag om at forlænge gyldigheden af direktiv 1999/85/EF.

 
− Kontaktperson: Borbála Szij

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

•  Genforsikringsvirksomhed
�   Ordfører: Jörg Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgiverne � DE)

�   Reference: KOM(2004) 273 endelig � 2004/0097 COD � CESE 1423/2004
 
 �   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure

(Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)
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10. KONKURRENCEPOLITIKKEN

•  Koncessioner og offentlig-private partnerskaber
� Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgiverne � FR)

� Reference: KOM(2004) 327 endelig � CESE 1440/2004
 
 � Hovedpunkter:

Som bidrag til en debat lanceret af Kommissionen om grønbogen om offentlig-private
partnerskaber (OPP) konstaterer EØSU, at en specifik OPP-lovgivning i øjeblikket er under
etablering i flere stater, og at det gennem de opnåede erfaringer er ønskeligt:

a) at lade forskellige OPP-typer udvikle sig over flere år,
b) at modtage systematiske oplysninger fra medlemsstaterne om de forskellige typer OPP�er

og de konstaterede vanskeligheder,
c) sammen med repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen og civilsamfundet,

herunder EØSU, at oprette et overvågningscenter for OPP�ernes udvikling,
d) at understrege, at de europæiske tærskelværdier for offentliggørelse (arbejder, tjenester)

finder anvendelse på OPP�er og koncessioner; under disse europæiske tærskelværdier
anvender hver stat sine egne regler med henblik på at forhindre en unødvendigt tung
administration,

e) inden 2007 at offentliggøre en fortolkningsmeddelelse, der fastlægger:
� en definition af koncessioner og OPP�er,
� offentlig-private eller halvoffentlige selskabers konkurrencemæssige stilling,
� den konkurrenceprægede dialog og fremgangsmåden for bekendtgørelse,
� initiativtagermetoden, der fremmer nytænkning,
� betydningen af statsstøtte for offentlig-private eller halvoffentlige selskaber.

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

11. LANDBRUG OG TREDJELANDE

•  Euro-Middelhavspartnerskabet – Landbrug og fødevaresikkerhed
�     Ordfører: Staffan Nilsson (Andre Interesser � SE)

�     Reference: Informationsrapport - CESE 731/2004 fin
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�     Hovedpunkter:

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

På det sidste Euro-Middelhavstopmøde på Malta blev det besluttet, at næste topmøde skal
afholdes i Spanien i 2004.

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

I år omhandler EØSU's informationsrapport Landbruget og fødevaresikkerheden som led i
euro-middelhavspartnerskabet. Den skal udarbejdes i samarbejde med Grækenlands
økonomiske og sociale råd (OKE), Israels økonomiske og sociale udvalg, Italiens nationale råd
for økonomi og beskæftigelse (CNEL), den palæstinensiske delegation og den tyrkiske
delegation til det blandede rådgivende udvalg EU Tyrkiet, og

Der vil blive udarbejdet et dokument om Indvandring og samarbejde mellem landene i
regionen, under Spaniens økonomiske og sociale råds ledelse i samarbejde med Frankrigs
økonomiske og sociale råd, Grækenlands økonomiske og sociale råd (OKE), Italiens CNEL og
Tunesiens økonomiske og sociale råd.

Middelhavslandene er EU�s andetstørste eksportmarked for landbrugsprodukter og fødevarer. I
informationsrapporten fokuseres der på fødevaresikkerhed. Den fremhæver betydningen af, at
landbrugets organisationer, fødevareindustrien, forbrugerne og arbejdstagerne får del i
udviklingen.

EØSU kan gennem sin struktur og sine netværk arrangere en konference om �Samarbejde for
øget fødevaresikkerhed�.

For at opnå den ønskede udvikling for fødevareproduktionen og fødevaresikkerhed bør et antal
områder identificeres og undersøges f.eks. mere uddannelse, rådgivning og
forskningsprogrammer.
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En grundforudsætning er, at disse områder får politisk prioritet i Barcelona-processen, så
Meda-programmet også skaber forudsætninger for udvikling af landbrug og fødevaresikkerhed.

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

•  Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i tredjelande og på det indre
marked

�   Ordfører: Leif E. Nielsen (Andre interesser � DK)
 

 �   Reference: KOM(2004) 233 endelig � 2004/0073 CNS � CESE 1430/2004
 
� Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio

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

12. FORBRUGERBESKYTTELSE

•  PAH/blødgøringsmidler til gummi og i dæk
 �   Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne � UK)

 
 �   Reference: KOM(2004) 98 endelig � 2004/0036 COD � CESE 1429/2004

 
� Kontaktperson: Robert Wright

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

•  Trichlorbenzen
� Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne � UK)

� Reference: KOM(2004) 320 endelig � 2004/0111 COD � CESE 1424/2004

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

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.wright@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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13. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER
 
 

•  Højhastighedsforbindelser i EU
 �   Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgiverne � IE)
 
 �   Reference:  KOM(2004) 61 endelig � CESE 1427/2004
 
 �   Hovedpunkter:

Udvalget opfordrer Kommissionen til:
� fortsat at presse på for fuld gennemførelse af rammerne i alle stater, herunder også hos de

nyankomne;
� at udarbejde lovgivning med en klar og krævende definition af bredbåndsbegrebet, som kan

anvendes i EU;
� i sin præcise definition af �bredbånd� at medtage en minimumsnorm for forbindelsens

kvalitet;
� at understrege, at bredbåndsnetværkene bør udvides til at dække hele Unionen inden for en

rimelig tidshorisont, og i fremtidige rapporter at fremhæve mangler ved netværkene;
� af hensyn til forbrugerne og en effektiv brug af ressourcerne i EU at overveje at lovgive om

fælles brug af faciliteter mellem 3G-operatører, hvilket vil øge adgangen, mindske de
negative miljøvirkninger og sænke omkostningerne ved levering af tjenester;

� at tage hensyn til sikkerhedsaspekterne i forbindelse med forbrugernes anvendelse af de nye
tjenester og derved forbedre forbrugernes tillid til de nye teknologier og tjenester.

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

* * *

mailto:raffaele.delfiore@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)
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 53
Type: http:

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int
New: mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:jeanpierrre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jeanpierrre.faure@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: http:

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