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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 47/2004 Reservation af gæstelokaler foretaget af en ekstern organisation kaldet "Peace
Quest International"

Nr. 49/2004 Minimarked -Mibnimarked åbner i ASP-bygningen

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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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 22.12.2004)

Stiller Emne Nr

Erik Meijer Tiltagende dumpning af ikke-nedbrydeligt affald i form af
forbrugsgoder og byggematerialer på gårdspladser, i
vejrabatter og på andre åbne arealer i ansøgerlande

E-3112/04

Erik Meijer og Kartika Liotard Tekstilimport fra den tredje verden, hvor produktionen har
forårsaget uhelbredelige sygdomme, alvorlig
miljøforurening og ødelæggelse af ressourcer

E-3113/04

Erik Meijer og Kartika Liotard Ulemperne ved det nye kalk- og rustfjernelsesmiddel
Cillit Bang, hvis sammensætning ikke oplyses, men som
viser sig at være yderst syreholdigt, usikker og dyrt

E-3114/04

Ignasi Guardans Cambó Virksomhedsflytninger E-3115/04

Ignasi Guardans Cambó Konjunturkrise for skoindustrien i Valle del Vinalopó E-3116/04

Christopher Huhne Hvidvaskning af penge E-3117/04

Christopher Huhne Hvidvaskning af penge E-3118/04

Christopher Huhne Udvidelse af kapitalkrav E-3119/04

Marco Rizzo og Umberto Guidoni Torturflyvninger E-3120/04

Frank Vanhecke Den europæiske forfatning E-3121/04

Frank Vanhecke Den europæiske forfatning E-3122/04

Frank Vanhecke Tyrkiet og Cypern-problemet E-3123/04

Frank Vanhecke Ruslands anvendelse af diskriminerende afgifter over for
de baltiske lande

E-3124/04

Emanuel Fernandes Restriktioner for kørsel med lastvogne (forbud mod
weekendkørsel)

E-3125/04

Roberta Angelilli Midler til fremme af musikaktiviteter E-3126/04

Roberta Angelilli Midler til gennemførelse af et projekt i
telekommunikationssektoren

E-3127/04

Roberta Angelilli Fortolkning af Rådets direktiv 1999/70/EF E-3128/04

Tomá� Zatloukal Indførsel af visse stålprodukter fra Republikken Moldova P-3129/04

Bogdan Klich Kommissionens uacceptabelt langtrukne behandling af
ansøgninger fra polske virksomheder om tilladelse til at
sælge varer på det indre marked i EU

P-3130/04

David Hammerstein Mintz Dom afsagt af den spanske højesteret i Júcar-Vinalopó-
sagen

P-3131/04
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Mogens Camre At sanktionere løgne fra EU's embedsfolk E-3132/04

Mogens Camre OLAF's forsøg på at manipulere med de juridiske
myndigheder

E-3133/04

Mogens Camre Vildledning af Den Europæiske Ombudsmand E-3134/04

Mogens Camre Informering af OLAF's Overvågningsudvalg E-3135/04

Mogens Camre Kommissionens forsvar af anmeldelsen mod Hans-Martin
Tillack

E-3136/04

Mogens Camre At indlede disciplinærsag mod Kommissionens
embedsfolk

E-3137/04

Mogens Camre Konsekvenser ved EU's institutioners overtrædelse af
loven

E-3138/04

Mogens Camre Manglende beviser i forbindelse med en anklage om
bestikkelse

E-3139/04

Mogens Camre Kommissionen betaler advokatsalær for en tidligere ansat E-3140/04

Mogens Camre Kommissionen søger at påvirke en tidligere ansats
vidneudsagn

E-3141/04

Mogens Camre At opslå ledige stillinger i Kommissionen E-3142/04

Georgios Karatzaferis Problemet med illegale indvandrere i Grækenland E-3143/04

Georgios Karatzaferis Fri bevægelighed i Grækenland for privatbiler med EU-
nummerplader

E-3144/04

Richard Corbett Skolepenge for Europaskolernes kategori 3-elever E-3145/04

Edit Bauer Økonomisk støtte fra Kommissionen til genskabelse af
nationalparken High Tatra

P-3146/04

Josu Ortuondo Larrea EU's udvidelse og økonomiske midler til landbruget E-3147/04

Josu Ortuondo Larrea Posttjenester i den spanske stat E-3148/04

Josu Ortuondo Larrea Programmet LIFE-miljø i Vilasantar (Galicien) E-3149/04

Josu Ortuondo Larrea Forlængelse af industrikajen i Puerto de Marín med
EFRU-midler

E-3150/04

Josu Ortuondo Larrea Udvidelse af EU og reform af den fælles fiskeripolitik E-3151/04

Josu Ortuondo Larrea Anlægning af yderhavn i A Coruña (Spanien) med EU-
støtte

E-3152/04

Christopher Huhne Højeste indkomstskattesatser E-3153/04

Christopher Huhne Højeste indkomstskattesatser E-3154/04

Antonio De Poli Utilstrækkelige jernbaneforbindelser i Veneto E-3155/04
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Antonio De Poli Utilstrækkelige jernbaneforbindelser i Veneto E-3156/04

Bart Staes Asylret og oprindelsesland E-3157/04

Erik Meijer og Kartika Liotard Eksport af fransk kerneenergi til andre EU-medlemsstater,
hvor den sælges til forbrugerne til en lavere pris end den,
der gælder i Frankrig

E-3158/04

Sylwester Chruszcz Overtrædelse af fællesskabsretten E-3159/04

José Ribeiro e Castro Reform af sukkersektoren E-3160/04

Konrad Szymański Lovligheden af kanal XXL i EU P-3161/04

Bernat Joan i Marí Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store
fyringsanlæg: den spanske stats gennemførelse af direktiv
2001/80/EF

E-3162/04

Michl Ebner Miljøafgift pr. køretøj E-3163/04

John Bowis Forskning i mental sundhed E-3164/04

Daniel Hannan Kommissærernes pensionsordninger E-3165/04

Elspeth Attwooll Den europæiske havstrategi E-3166/04

Christopher Huhne Tilsyn med pensionsfonde E-3167/04

Christopher Huhne AWS Electronics E-3168/04

Marie-Line Reynaud Stærk euro og falske penge E-3169/04

Marie-Line Reynaud Dødsstraf E-3170/04

Luciana Sbarbati Direktiv om computer-implementerede algoritmers og
forretningskoncepters  ubegrænsede patenterbarhed

E-3171/04

Mario Borghezio Lukning af et slovensk website med et massegravsspil E-3172/04

Albert Maat Forskelle i lovgivningen på det veterinærmedicinske
område

E-3173/04

Gilles Savary Sammensætning af Det Europæiske Jernbaneagenturs
bestyrelse

P-3174/04

Ari Vatanen Medlemsstaternes ret til at begrænse den mængde af
toldfri varer, som erhvervschauffører kan medføre i
trafikken mellem EU og tredjelande

P-3175/04

Karin Resetarits Ulovlig statsstøtte, der truer private virksomheders
eksistens

E-3176/04

James Allister Vandafgifter E-3177/04

James Allister Forfølgelse af kristne i Kina E-3178/04

James Allister Forfølgelse af kristne i Kina E-3179/04
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Proinsias De Rossa Menneskerettighedskrænkelser i Iran E-3180/04

Proinsias De Rossa Menneskerettighedskrænkelser i Iran E-3181/04

Proinsias De Rossa Situationen i Liberia E-3182/04

Proinsias De Rossa Situationen i Liberia E-3183/04

Proinsias De Rossa Forordning om torturredskaber E-3184/04

Proinsias De Rossa Forslag til forordning om torturredskaber og forordning
om suspension af importtold på visse våben og former for
forsvarsmateriel

E-3185/04

Proinsias De Rossa En medlemsstats kapitalinvestering i en profitabel statsejet
virksomhed

E-3186/04

Proinsias De Rossa Artikel 192 i EF-traktaten E-3187/04

Proinsias De Rossa Losseplads i Irland E-3188/04

Proinsias De Rossa Bestilling af flybilletter til rejse i et andet land E-3189/04

Proinsias De Rossa Vandafgifter E-3190/04

Proinsias De Rossa EU-direktivet om vandpolitiske foranstaltninger E-3191/04

Proinsias De Rossa Øget folsyreindtag E-3192/04

Proinsias De Rossa Omstrukturering og flytning af virksomheder E-3193/04

Proinsias De Rossa Undtagelser i direktivet om angivelse af priser på
forbrugsvarer

E-3194/04

Proinsias De Rossa Direktivet om nitrater E-3195/04

Proinsias De Rossa Anerkendelse af lægers erhvervsmæssige kvalifikationer E-3196/04

Proinsias De Rossa Tillæg til lov om nationale monumenter i Irland E-3197/04

Proinsias De Rossa ILO-konvention 182 om børnearbejde E-3198/04

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse i
Irland

E-3199/04

Proinsias De Rossa Uafhængig undersøgelse af trafikulykker E-3200/04

Proinsias De Rossa Handel med anordninger, der kan anvendes til henrettelse E-3201/04

Proinsias De Rossa Forfølgelse af Falun Gong-tilhængere i Kina E-3202/04

Marie-Line Reynaud Euroatlantisk hovedvej - RN 141 i Frankrig (=RCEA,
Route Centre Europa Atlantique, (E630))

E-3203/04

James Allister Svig P-3204/04

Anne Jensen Ændringer af toldsatser E-3205/04
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Dimitrios Papadimoulis Hygiejnisk tildækkede lossepladser i Nordgrækenland E-3206/04

Dimitrios Papadimoulis Affaldsforvaltning i det nordlige Makedonien E-3207/04

James Allister Svig og IRA E-3208/04

Chris Davies Fjernsalg E-3209/04

Phillip Whitehead Græsk pelshandel E-3210/04

Phillip Whitehead Græsk pelshandel E-3211/04

Peter Skinner Apple iTunes' prisfastsættelsesstruktur E-3212/04

Peter Skinner Drab på sælunger ved anvendelse af køller i Rusland E-3213/04

Glyn Ford Laksefiskeri med drivgarn E-3214/04

Paul van Buitenen Ærlighed om EU-budgetregnskabets manglende
pålidelighed

E-3215/04

Paul van Buitenen Afskedigelse af regnskabsfører ved Kommissionen og
ingen garanti for positiv revisionserklæring

E-3216/04

Koenraad Dillen EU og den kinesiske politik med ét Kina, to systemer E-3217/04

Hiltrud Breyer Ulykker som følge af afbejdsemidler, der indeholder
diklormetan

P-3218/04

Georgios Karatzaferis Forurening fra lossepladser i Grækenland E-3219/04

Luciana Sbarbati og Giovanni Fava Bolkestein-direktivet om tjenesteydelser i det indre
marked

E-3220/04

Frank Vanhecke Våbenembargo mod Kina E-3221/04

Frank Vanhecke Kina og Sudan E-3222/04

Frank Vanhecke Situationen i Congo E-3223/04

Frank Vanhecke Rådet og forordning (EF) nr. 1049/2001 (lydoptagelser) E-3224/04

Frank Vanhecke Rådet og forordning (EF) nr. 1049/2001) (de nationale
landepositioner)

E-3225/04

Frank Vanhecke Det Europæiske Råd og forordning (EF) nr. 1049/2001 E-3226/04

Frank Vanhecke Den europæiske konvent og forordning (EF) nr.
1049/2001

E-3227/04

Ilda Figueiredo Støtte til sanering af historiske bykerner E-3228/04

Hiltrud Breyer Dyreforsøg i EU E-3229/04

Christopher Huhne Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol E-3230/04

Catherine Stihler Biludlejning og forbindelse til røverier E-3231/04
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Caroline Lucas Nedslagtning af babysæler i Den Russiske Føderation E-3232/04

Caroline Lucas Nedslagtning af babysæler i Den Russiske Føderation E-3233/04

Catherine Stihler Kommissionen og vand som handelsvare E-3234/04

Catherine Stihler Nye stenbrud E-3235/04

Charles Tannock Dødsstraf mod protestantisk præst for trosfrafald i Iran E-3236/04

Charles Tannock Dødsstraf mod tibetansk religiøs leder E-3237/04

Proinsias De Rossa Forslag til forordning om torturudstyr og Rådets
forordning nr. 150/2003

E-3238/04

Proinsias De Rossa Oplæring af nye trafikanter efter erhvervelse af kørekort E-3239/04

Luigi Cocilovo Sanering af det forurenede område omkring de tidligere
Zanussi fabrikker i Conegliano

E-3240/04

Sylwester Chruszcz Konstruktion af en kanal til skibsfart i det internationale
naturreservat Doliny Dolnej Odry

E-3241/04

Jamila Madeira Fællesskabsinitiativer: Equal, Urban II og Leader+ E-3242/04

Francesco Speroni Passersedler udstedt til medlemmer af Europa-Parlamentet P-3243/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Sociale indikatorers utilstrækkelighed P-3244/04

Michl Ebner Tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien E-3245/04

Lissy Gröner Foranstaltninger i forbindelse med Reflex-undersøgelsen E-3246/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Redegørelse for situationen vedrørende EU-delegationen i
Bulgarien

E-3247/04

Elly de Groen-Kouwenhoven Offentliggørelse af udbud finansieret af EU E-3248/04

Antonio De Poli Forskelsbehandling og opsigelse af ansatte ved Prodi-
Kommissionen

E-3249/04

Georgios Karatzaferis Medlemsstaternes udvidelse af deres territorialfarvand til
tolv sømil

E-3250/04

Phillip Whitehead Programmerne Life-Natur og Life+ E-3251/04

Silvana Koch-Mehrin Økonomisk bistand fra Den Europæiske Union til Attac P-3252/04

Silvana Koch-Mehrin Finansiel støtte fra EU inden for rammerne af ESF E-3253/04

Silvana Koch-Mehrin Finansiel støtte fra EU til fagforeninger E-3254/04

Antonio De Poli Udbredelse af europæisk musikkultur i fare E-3255/04

Mario Mauro Direktivet om handel med emissionskvoter og Italiens
nationale tildelingsplan

E-3256/04

Koenraad Dillen Pressefrihed og meningsfrihed i Kina E-3257/04
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Ivo Belet Virksomhedsflytning inden for EU E-3258/04

Bart Staes De britiske myndigheders intervention i nedlukningen af
British Energy's atomkraftværker

P-3259/04

Eija-Riitta Korhola Meddelelse om tekniske fejl i EU-lovgivningen E-3260/04

Eija-Riitta Korhola Meddelelse om tekniske fejl i EU-lovgivningen E-3261/04

Robert Goebbels Komparative internationale statistikker E-3262/04

María Ayuso González Produktion af hvidløg P-3263/04

Sérgio Marques Ikrafttrædelse af den fælles landbrugspolitiks
enhedstarifordning for bananmarkedet

P-3264/04

Ole Christensen Ligestilling og EU's strukturfonde E-3265/04

Manolis Mavrommatis Oplysning, forebyggelse og forskning med henblik på
bekæmpelse af aids

E-3266/04

Dimitrios Papadimoulis Beskyttelse af det økumeniske patriarkat E-3267/04

Dimitrios Papadimoulis Trussel mod et Natura-levested som følge af planer om
anlæggelse af en vandslugende golfbane i den vandfattige
sydlige del af Kreta

E-3268/04

Konstantinos Hatzidakis Foranstaltninger til bekæmpelse af narkotikaproblemet E-3269/04

Bart Staes Offentlige høringer via e-mail E-3270/04

Paulo Casaca Brug af højopløsningsbilleder fra satellitter til at
kontrollere landbrugere

E-3271/04

Graham Watson Gibraltar E-3272/04

Paul van Buitenen Pålideligheden af en kilde til en påstand i en OLAF-
undersøgelse

P-3273/04

Dorette Corbey Deponering af forurenet opmudringsslam i Rhinen P-3274/04

Christopher Huhne Erstatningsansvar E-3275/04

Toine Manders Fordrejning af det indre marked som følge af forskelle i
afgiftssatser

E-3276/04

Margrietus van den Berg Licitation med hensyn til transmissionsrettigheder for
fodboldkampe

E-3277/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Import af drikkevaredåser i Malta E-3278/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Eventuel miljøafgift på importerede drikkevarer i Malta E-3279/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Persontransport i Malta E-3280/04

Wolfgang Kreissl-Dörfler Priser på vand og el i Malta E-3281/04
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Wolfgang Kreissl-Dörfler Skibstransport fra Malta til Gozo og retur E-3282/04

Klaus-Heiner Lehne Importtold på tænger i EU og USA E-3283/04

Rebecca Harms Skadelig påvirkning af EU-fuglebeskyttelsesområdet
Hainesch-Iland (DE 2326401) fra et byggeprojekt
(bebyggelsesplan Bergstedt 23/Immenhorstweg)

E-3284/04

Dimitrios Papadimoulis Undersøgelse af de socioøkonomiske og miljømæssige
virkninger af jernbanen Korinthos-Patras

E-3285/04

Dimitrios Papadimoulis Bevarelse af Athens flygtningeboligblokke E-3286/04

Georgios Karatzaferis Stillingen som direktør for ECDC E-3287/04

Georgios Karatzaferis Lav udnyttelsesgrad på kulturområdet under den tredje
fællesskabsstøtteramme

E-3288/04

Georgios Karatzaferis Eksamensbeviser fra frie studiecentre i Grækenland E-3289/04

Nirj Deva Børnearbejde i Kina E-3290/04

Nirj Deva Børnearbejde i Indien E-3291/04

Nirj Deva Narkotika i Afghanistan E-3292/04

Nirj Deva Opiumvalmuer E-3293/04

Glyn Ford Gibraltars sociale sikringssystem E-3294/04

Anneli Jäätteenmäki Harmonisering af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse E-3295/04

Marco Rizzo og Umberto Guidoni Tekstilsektoren og udflytning E-3296/04

Cristiana Muscardini Jordskælv i Norditalien E-3297/04

Adriana Poli Bortone Naturkatastrofer E-3298/04

Erik Meijer og Kartika Liotard Fortrængning af fiskearter hjemmehørende i Victoriasøen
i Afrika gennem udsætning af nilaborrer med henblik på
eksport til Europa og konsekvenserne heraf i form af
fødevaremangel og våbeneksport

E-3299/04

Ria Oomen-Ruijten Bekæmpelse af legionærsyge E-3300/04

Mia De Vits Valutakursen mellem euro og dollar, traktatens artikel 111 E-3301/04

Paul van Buitenen Nærmere redegørelse om dele af den femte årsberetning
fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
OLAF

E-3302/04

Dorette Corbey Adgang til domstole i en anden medlemsstat P-3303/04

Paul van Buitenen Sagfører, der repræsenterer en tidligere tjenestemand i
Kommissionen og OLAF-meddeler

P-3304/04
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Kyriacos Triantaphyllides Kommissionens forslag til forordning om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden for perioden 2007-2013
(KOM(2004)0492)

E-3305/04

Kyriacos Triantaphyllides Kommissionens forslag til forordning om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden for perioden 2007-2013
(KOM(2004)0492)

E-3306/04

Kyriacos Triantaphyllides Kommissionens forslag til forordning om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden for perioden 2007-2013
(KOM(2004)0492)

E-3307/04

Kyriacos Triantaphyllides Kommissionens forslag til forordning om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013
(KOM(2004)0492 endel.)

E-3308/04

Anne Jensen og Markus Ferber Spionage E-3309/04

Graham Watson Taiwan E-3310/04

Marie-Line Reynaud Euro og dollar - Unionens euroområde E-3311/04

Ria Oomen-Ruijten Behandling af forurenet opmudringsslam E-3312/04

Toine Manders Bjørne/hundekampe i Pakistan E-3313/04

Ilda Figueiredo Nedskæring af fællesskabsmidlerne til spansk-
portugisiske projekter

E-3314/04

Jillian Evans Svar på skriftlig forespørgsel P-0524/04 P-3315/04

Christopher Heaton-Harris Dobbelt bogføring P-3316/04

Ian Hudghton Sprogene skotsk og gælisk og EU-forfatningen P-3317/04

Véronique De Keyser Gopa-møde P-3318/04

Alfonso Andria Arvelig fruktose-intolerans P-3319/04

Mia De Vits Offentlige tjenester  i forbindelse med arbejdsformidling
og EU's konkurrencepolitik

P-3320/04

Gay Mitchell Privatisering af offentlige serviceydelser i udviklingslande E-3321/04

Gay Mitchell Rekonvalescensophold for børn fra Belarus E-3322/04
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Frank Vanhecke Principper for integration af indvandrere i EU og
stemmeret

E-3323/04

Frank Vanhecke Ambassader i Cuba og systemkritikere E-3324/04

Frank Vanhecke Ruslands anerkendelse af den illegale sovjetbesættelse E-3325/04

Frank Vanhecke EU og præsidentvalget i Ukraine E-3326/04

Frank Vanhecke Russisk højtideligholdelse af afslutningen på anden
verdenskrig

E-3327/04

Frank Vanhecke Fælles principper i EU for integration af indvandrere E-3328/04

Frank Vanhecke Islam og terrorisme E-3329/04

Frank Vanhecke Europæisk håndbog om integration og stemmeret E-3330/04

Ole Christensen Fodbold og den sociale dialog P-3331/04

Françoise Grossetête Byggeledelse - opførelse - bygninger - kontrakter P-3332/04

Eva-Britt Svensson Står de svenske kollektive overenskomster i vejen for
konkurrencen på EU's indre marked?

P-3333/04

Roberto Musacchio Øjeblikkelig genoptagelse af drøftelserne mellem den
italienske regering, fagforeningerne, de lokale
myndigheder og Thyssen Krupp

P-3334/04

Rosa Miguélez Ramos Uregelmæssigheder i forbindelse med programmet
LEADER +

P-3335/04

Jules Maaten WHO-advarsel mod fugleinfluenza-pandemi P-3336/04

Saïd El Khadraoui Liberalisering af den internationale passagertransport med
jernbane

P-3337/04

David Hammerstein Mintz Kulminedrift i åbent brud i Fonfría y Feixolín (Comarca
de Valle de Laciana), Spanien

E-3338/04

Theresa Villiers Eksportrestitutioner, der er udbetalt for levende kvæg E-3339/04

Theresa Villiers Brud på reglerne om eksportrestitutioner E-3340/04

Catherine Stihler Eksperimenter, der involverer primater E-3341/04

Nirj Deva Sukker E-3342/04

Nirj Deva Hiv/aids E-3343/04

Bill Newton Dunn Obligatorisk levering af ordentlige donkrafter i nye
campingvogne og trailere

E-3344/04

Esko Seppänen Kommissionsmedlemmernes afhængighedsforhold E-3345/04

Mario Borghezio Stop for transmission i Europa af tv-stationen al-Manars
racistiske udsendelser

E-3346/04
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Mario Borghezio Stop for transmission i Europa af tv-stationen al-Manars
racistiske udsendelser

E-3347/04

Marco Rizzo og Umberto Guidoni Udflytning af kakaobønneristningsanlægget på Perugina-
fabrikken

E-3348/04

Nicola Zingaretti og andre Jern- og stålkrise i Terni E-3349/04

Jules Maaten Adgang til Schengen-området med israelske nødpas E-3350/04

Jules Maaten Urtecigaretter E-3351/04

Eva-Britt Svensson Oprindelseslandsprincippet i servicedirektivet E-3352/04

Joseph Muscat Punktafgift på mobiltelefontjenester P-3353/04

Catherine Stihler EU-forbud mod import af koembryoner P-3354/04

Josu Ortuondo Larrea og Ignasi
Guardans Cambó

Beskyttelse af "Serra da Capelada" (Galicia) - et område
af fællesskabsinteresse under Natura 2000

E-3355/04

Josu Ortuondo Larrea og Ignasi
Guardans Cambó

Beskyttelse af "Serra do Careón" (Galicia) - et område af
fællesskabsinteresse under Natura 2000

E-3356/04

Josu Ortuondo Larrea og Ignasi
Guardans Cambó

Indføjelse af "Serra do Suido" i forslaget om Natura 2000 E-3357/04

Josu Ortuondo Larrea og Ignasi
Guardans Cambó

Forringelse af Crecente-Filgueira-strækningen (Galicia) af
et projekt samfinansieret med EFRU

E-3358/04

Josu Ortuondo Larrea og Ignasi
Guardans Cambó

Beskyttelse af flodperlemuslinger i Río Arnego (Galicia)
som led i Natura 2000

E-3359/04

Georgios Karatzaferis Pligt til at oplyse sin religion på tyske statslige
dokumenter

E-3360/04

Georgios Karatzaferis Risiko for tab af midler fra den fjerde
fællesskabsstøtteramme

E-3361/04

Catherine Stihler EU-forbud mod import af tyresæd E-3362/04

Joseph Muscat Arbejdsvilkår E-3363/04

Joseph Muscat Dobbeltdækkerbusser E-3364/04

Joseph Muscat Direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling E-3365/04

Koenraad Dillen Løn til Marwan Barghouti E-3366/04

Frank Vanhecke Al-Aksa-martyrerne E-3367/04

Dorette Corbey og Thijs Berman Grundvandsforurening som følge af brug af
ukrudtsbekæmpelsesmidler og pesticider

E-3368/04

Ilda Figueiredo Grønbog om "Ulighed og Ikke-forskelsbehandling i det
udvidede EU"

E-3369/04
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Ilda Figueiredo Investeringer i fremstilling af vedvarende energi E-3370/04

Ilda Figueiredo Regler for særlige undtagelsessituationer i sektoren for
tung transport

E-3371/04

Roberta Angelilli Støtte til bondegårdsturisme E-3372/04

Roberta Angelilli Støtte til sportsaktiviteter E-3373/04

Roberta Angelilli Beskyttelse af den europæiske vinproduktion E-3374/04

Roberta Angelilli Fortolkning af artikel 15 i forordning (EF) nr. 2792/1999,
som ændret ved forordning (EF) nr. 2369/2002

E-3375/04

Roberta Angelilli Uberettiget stigning i motorvejsafgifterne E-3376/04

Roberta Angelilli Tildeling af støtte til dyrkning af lavendel og humle E-3377/04

Willy Meyer Pleite Endelig godkendelse af oprindelsesbetegnelsen for
asturiansk cider

P-3378/04

Pierre Schapira Europa-Parlamentets beføjelser i forbindelse med
forslaget til et nyt instrument for økonomisk samarbejde

P-3379/04

Willy Meyer Pleite Anlæg af opdæmmet sø ved Caleao (Asturien - Spanien) E-3380/04

Ian Hudghton Fiskeri E-3381/04

Caroline Lucas Genmodificerede afgrøder E-3382/04

Erik Meijer Finansiering af centralregeringen i Bosnien-Hercegovina
og EU's indblanding i beskatningssystemet og Dayton-
forvaltningsstrukturerne

E-3383/04

Paulo Casaca Europæisk støtte til diktaturet i Iran E-3384/04

Eluned Morgan Resultattavler for gennemførelse P-3385/04

Georgios Karatzaferis Kommissionens ligegyldighed over for krænkelse af
ejendomsretten i Grækenland

E-3386/04

Eluned Morgan Fiskeri E-3387/04

Bart Staes Aftale mellem Kommissionen og Philip Morris
International om bekæmpelse af cigaretsmugling

E-3388/04

Bart Staes Aftale mellem Kommissionen og Philip Morris
International om bekæmpelse af cigaretsmugling

E-3389/04

Erik Meijer Det store antal bankkonti  i Den Europæiske Unions navn
og følgerne af denne spredning med hensyn til  kontrollen,
de finansielle risici og  kravene til den administrative
kapacitet

E-3390/04

Panagiotis Beglitis Anerkendelse af Republikken Cypern med henblik på Det
Europæiske Råd den 17. december 2004

P-3391/04
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Albert Maat Russisk forbud mod eksport af vegetabilske produkter fra
Nederlandene til Rusland

P-3392/04

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af Seveso II-direktivet i Grækenland E-3393/04

Christopher Huhne Tobaksreklamer og sponsorering E-3394/04

Paul van Buitenen Politisk udnævnelse af en kabinetschef E-3395/04

Renato Brunetta Import af sukker fra Balkanlandene P-3396/04

Poul Rasmussen Tyrkiet og menneskerettigheder P-3397/04

Paul van Buitenen Anmodning om undersøgelse af politiske udnævnelser E-3398/04

Sergio Berlato Beskyttelse af soldater, der lider af Balkansyndrom, og af
deres familier

E-3399/04

Dorette Corbey Overtrædelse af miljøbestemmelserne på Det Fælles
Forskningscenter i Petten

E-3400/04

Antonios Trakatellis Tyrkiets tiltrædelse: krænkelse af religionsfriheden og
problemet i forbindelse med Tyrkiets ikke-anerkendelse af
Republikken Cypern

P-3401/04

Béla Glattfelder Sukkerkvoter for lande på det vestlige Balkan P-3402/04

Mogens Camre Danmarks EU-bidrag P-3403/04

Kathalijne Buitenweg Problemer med atomreaktoren i Petten og standsning af
den strafferetlige efterforskning

P-3404/04

Mogens Camre Er det forbudt at kritisere en religion i EU? E-3405/04

Othmar Karas Formel vedtagelse af Rådets fælles holdning til forslaget
til et direktiv om computer-implementerede opfindelser

E-3406/04

Antonios Trakatellis Tyrkiets tiltrædelse: krænkelse af religionsfriheden og
manglende anerkendelse af Republikken Cypern

E-3407/04

Georgios Karatzaferis Sager mod Grækenland ved De Europæiske Fællesskabers
Domstol

E-3408/04

Georgios Papastamkos Ungdom i aktion E-3409/04

Dimitrios Papadimoulis Overdreven mediekoncentration E-3410/04

Simon Coveney Gratis offentlig transport for ældre E-3411/04

Antonio De Poli Strukturer til diagnose og behandling af hjertesygdommen
arytmogen højre ventrikel

E-3412/04

Antonio De Poli Strukturer til diagnose og behandling af hjertesygdommen
arytmogen højre ventrikel

E-3413/04

Jules Maaten Pensionsrettigheder E-3414/04
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Erna Hennicot-Schoepges Europæisk musikobservatorium P-3415/04

Raül Romeva i Rueda Den israelske hærs selektive drab på palæstinensiske
borgere

E-3416/04

Raül Romeva i Rueda Samarbejdsprogrammer i Guatemala E-3417/04

Raül Romeva i Rueda Drab på kvinder i Guatemala E-3418/04

Raül Romeva i Rueda Skamfering af kvindelige kønsorganer E-3419/04

Raül Romeva i Rueda Global strategi for bekæmpelse af børnearbejde E-3420/04

Raül Romeva i Rueda Situationen for kurdiske politikere E-3421/04

Sir Robert Atkins Direktiv 73/239/EØF med hensyn til reguleringen af
Lloyd's

E-3422/04

Sir Robert Atkins Direktiv 73/239/EØF med hensyn til reguleringen af
Lloyd's

E-3423/04

Sir Robert Atkins Den tolvårige aftale mellem Kommissionen og Philip
Morris International om bekæmpelse af cigaretsmugling
og varemærkeforfalskning af cigaretter

E-3424/04

Mario Borghezio British Telecoms overtrædelse af markedsreglerne i
forbindelse med overtagelsen af Albacom

E-3425/04

Bart Staes Voldsomme bremsemanøvrer E-3426/04

Bart Staes Bevarelse af den europæiske kulturarv E-3427/04

Jim Higgins Anvendelse af metoden med neddeling, befugtning og
forbrænding til bortskaffelse af asbest

P-3428/04

Rosa Miguélez Ramos Opførelse af en viadukt ved Esteiro do Tambre E-3429/04

Rebecca Harms Gennemførsel af EU-rammedirektivet om forbedring af
luftkvaliteten i Göttingen

E-3430/04

Rebecca Harms Destruktion af raketbrændstof i Pavlograd (Ukraine) E-3431/04

Brice Hortefeux Antidumpingforanstaltninger E-3432/04

Roberta Angelilli Støtte til beskyttelse og udvikling af skovområder i
Toscana

E-3433/04

Roberta Angelilli Bistand til og pleje af Alzheimer-ramte og deres familier E-3434/04

Roberta Angelilli Beskyttelse af tobakshandlere E-3435/04

Dimitrios Papadimoulis Finansielle overslag og den fjerde fællesskabsstøtteramme P-3436/04

Ingeborg Gräßle Forfinansieringsrenter E-3437/04

Hiltrud Breyer Affaldsproblem i Rumænien E-3438/04
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Glyn Ford Joint ventures i Den Demokratiske Folkerepublik Korea E-3439/04

Diana Wallis Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse af
dokumenter

E-3440/04

Diana Wallis "Oprindelseslandsprincippet" E-3441/04

Henrik Lax EU's Tacis-finansiering i Turkmenistan E-3442/04

Henrik Lax Bekæmpelse af HIV i EU og dets nærområder E-3443/04

Anne Van Lancker Dialog med religiøse og konfessionsløse organisationer P-3444/04

Charles Tannock Britiske GSM-udbyderes forskelsbehandling af
statsborgere fra andre EU-medlemsstater

P-3445/04

Jonas Sjöstedt Respekt for vedtagne beslutninger i Bolivia P-3446/04

Jutta Haug Massiv påvirkning af biodiversiteten i Ghana som en
konsekvens af europæisk finansieringsstøtte

E-3447/04

John Bowis Økonomiske partnerskabsaftaler E-3448/04

Giles Chichester Lissabon-dagsordenen og personer, der arbejder for egen
regning

E-3449/04

Charles Tannock og Nirj Deva Tortur og fordrivelse af religiøse og etniske mindretal i
Bangladesh

E-3450/04

Giusto Catania Umiddelbar kontrol med Messina-Stræde-projektets
miljøkompatibiletet

E-3451/04

Kartika Liotard og Erik Meijer Manglende strafforfølgning af overtrædelser af
miljøbestemmelserne på Det Fælles Forskningscenter i
Petten (NL)

E-3452/04

Ilda Figueiredo Sundhedsarbejdere i fare E-3453/04

Jonas Sjöstedt Uregelmæssigheder i aftaler E-3454/04

Charles Tannock Radikale buddhister presser på for nye love i Sri Lanka E-3455/04

Frank Vanhecke Reform af den europæiske sukkerpolitik med henblik på
bioethanol

E-3456/04

Frank Vanhecke Reform af den europæiske sukkerroepolitik og
landmændene

E-3457/04

Frank Vanhecke Integrationskurser i Tyskland E-3458/04

Frank Vanhecke Flamske fiskefartøjer i  Boulogne E-3459/04

Georgios Karatzaferis Fællesskabslovgivning og tekniske virksomheder, som
kontrollerer medier

P-3460/04

Edith Mastenbroek Den britiske, irske, franske og svenske regerings forslag
til Rådet om indførelse af obligatorisk opbevaring af data

P-3461/04
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Georgios Karatzaferis Stagnering i udnyttelsen af  midler fra den tredje
fællesskabsstøtteramme i Grækenland

E-3462/04

Marco Rizzo og Umberto Guidoni Thyssen-Krupp-krisen i Terni E-3463/04

Philip Claeys Al Aqsa-kontor i Rotterdam E-3464/04

Jules Maaten Selvslukkende cigaretter E-3465/04

Hynek Fajmon Anvendelse af EU-bestemmelser om vinproduktion i Den
Tjekkiske Republik

E-3466/04

Sérgio Ribeiro Fiskeri - Portugal - TAC og kvoter for 2005 P-3467/04

Dimitrios Papadimoulis og Hiltrud
Breyer

Natura-netværk i Grækenland og forvaltningsorganer E-3468/04

Stavros Arnaoutakis En femårig drengs død som følge af forsømmelig
håndtering af et nødopkald og brug af det fælles
europæiske alarmnummer

E-3469/04

Stavros Arnaoutakis Tilrådighedsstillelse af en lokaliseringsfacilitet for opkald
til det fælles europæiske alarmnummer "112" og
informering af offentligheden om eksistensen af dette
nummer

E-3470/04

Michl Ebner Europæisk volontørtjeneste E-3471/04

Michl Ebner Elektroniske valgkort E-3472/04

Joseph Muscat Udrejseafgifter E-3473/04

Robert Goebbels Selskaber med kontraktmæssig tilknytning til Eurostat E-3474/04

Robert Goebbels Den offentlige sektors produktivitet E-3475/04

Lapo Pistelli og andre Lukning af afdelingen for produktion af magnetisk stål på
AST-virksomheden i Terni i Italien

E-3476/04

Erik Meijer og Kartika Liotard De sundhedsmæssige risici ved opstilling af UMTS-
master på boligblokke og kontorbygninger uden
forudgående undersøgelse

E-3477/04

Herbert Bösch Brug af justeringskoefficienten P-3478/04

Catherine Stihler Markedsføring af modermælkserstatning E-3479/04

Kathy Sinnott EU-tilskudsordning E-3480/04

Kathy Sinnott Bestemmelserne vedrørende Lloyd's Bank E-3481/04

László Surján Bringer forslaget til nye finansielle overslag ikke
gennemsigtigheden af de administrative udgifter i fare?

E-3482/04

Koenraad Dillen Spredning af HIV-virus i Østeuropa E-3483/04

Koenraad Dillen Syntetisk narkotika i Den Europæiske Union E-3484/04
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SPØRGETID
(B6-0136/04) den 14. og 15. december 2004

23 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109)

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Spørger Emne Nr.

Witold TOMCZAK Foranstaltninger til afskaffelse af afgiften på ikke-forædlet
aluminium fra Rusland

H-0416/04

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

Forholdet mellem EU og Euroregionen Pyrenæerne-
Middelhavsområdet

H-0420/04

Dimitrios
PAPADIMOULIS

USA's ensidige anerkendelse af den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien som "Republikken Makedonien"

H-0422/04

Brian CROWLEY IDABC-programmet H-0426/04

Seán Ó NEACHTAIN Sikkerhed til søs H-0428/04

Claude MORAES Samarbejde mellem medlemsstater om grænseoverskridende
kriminalitet

H-0432/04

Mairead McGUINNESS Darfur og den sudanske regerings handlinger H-0437/04

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Alkoholpåvirkede chauffører H-0438/04

Nikolaos VAKALIS Undtagelse af de offentlige midler afsat til forskning fra
beregningen af underskuddet på statsfinanserne

H-0441/04

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Evangelia TZAMPAZI Konstatering af dioxin i mælkeprodukter i Nederlandene H-0413/04

Daniel CASPARY Administrationsgebyr for CO2-certifikater som led i
emissionshandelen

H-0419/04

Ignasi GUARDANS
CAMBÓ

Piratvirksomhed i informationssamfundet H-0447/04
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. KALLAS

Anna HEDH Udgifter ved at rejse til Strasbourg H-0439/04

Paul van BUITENEN Tilsidesættelse af Parlamentets ønske om opslag af stillingen
som direktør for OLAF

H-0463/04

Fru REDING

Åsa WESTLUND Udfordringer for public service H-0440/04

Luis HERRERO-TEJEDOR Definitionen af "offentlig tjenesteydelsesopgave" og de
offentlige tv-selskaber

H-0479/04

Richard HOWITT Adgang til digitale tv-tjenester i Europa H-0487/04

Michl EBNER Skjult reklame H-0496/04

Mary HONEYBALL Databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation H-0497/04

Hr. MICHEL

Bart STAES Massevoldtægter i Den Demokratiske Republik Congo H-0411/04

Manolis MAVROMMATIS Effektiv anvendelse af den humanitære bistand fra EU H-0435/04

Hélène GOUDIN EU's bistandspolitik H-0443/04

Marie ISLER BÉGUIN Initiativ til fremme af fred og dialog i Mauritanien H-0436/04

* * *



MEDLEMMERNES AKTIVITETER26

Bulletin 10.01.2005 - DA - PE 351.878

OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
DECEMBER 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 31 9 20 4 2 0 0 NICOLAÏ

Kommissionen 56 14 40 4 2 0 0
KYPRIANOU
McCREEVY
KALLAS
REDING
MICHEL

I alt 87 23 60 8 4 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

Nr PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

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

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

13.10.2004 13.01.2005 159

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

Beskyttelse af de nationale våbenmarkeder 13.10.2004 13.01.2005 12

42/2004 350.607 Luca Romagnoli, Maciej Marian
Giertych, Frank Vanhecke y Jean-
Claude Martinez

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

25.10.2004 25.01.2005 16

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

Den tyrkiske regerings manglende anerkendelse af
folkemordet på armenerne

27.1.02004 27.01.2005 26

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

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

27.1.02004 27.01.2005 20

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

Afholdelse af folkeafstemning om Tyrkiets
eventuelle medlemsskab af Den Europæiske Union

27.1.02004 27.01.2005 20

                                                     
1 Situationen pr. 16.12.2004
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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 24

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

Den europæiske tekstilindustris fremtid 11.11.2004 11.02.2005 45

48/2004 351.993 Bart Staes y Pierre Jonckheer Støjgener fra natfly 15.11.2004 15.02.2005 12

49/2004 351.350 Bill Newton Dunn Udvidelsen af EU 18.11.2004 18.02.2005 4

50/2004 351.526 Michał Tomasz Kamiński y Guntars
Krasts

Præsidentvalget i Ukraine 18.11.2004 18.02.2005 14

51/2004 352.182 Robert Evans, Neena Gill, Gérard
Onesta, Thomas Mann y Gérard
Deprez

Højtideligholdelse af 20-årsdagen for Bhopal-
katastrofen

26.11.2004 26.02.2005 49

52/2004 351.981 Lydia Schénardi y Marine Le Pen  Beskyttelse af børn og familieretten 01.12.2004 01.03.2005 7

53/2004 352.183 Janusz Wojciechowski, Zdzisław
Zbigniew Podkański, Czesław
Siekierski y Zbigniew Kuźmiuk

Appel til parlamenterne og regeringerne i Den
Europæiske Unions medlemsstater om omgående at
trække deres tropper tilbage fra Irak

01.12.2004 01.03.2005 9
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54/2004 352.184 Lydia Schénardi y Marine Le Pen Handicappedes rettigheder 01.12.2004 01.03.2005 9

55/2004 352.688 Marie Anne Isler Béguin EU's anerkendelse af retten til at leve i et sundt fysisk
miljø

13.12.2004 13.03.2005 7

56/2004 352.689 Zdzisław Zbigniew Podkański Bedre internetadgang 13.12.2004 13.03.2005 14

57/2004 352.910 Koenraad Dillen, Frank Vanhecke,
Philip Claeys y Jean-Claude Martinez

Liberalisering af havnetjenester 15.12.2004 15.03.2005 9

58/2004 353.031 Dariusz Rosati y Bogusław Sonik 60-årsdagen for Auschwitz-Birkenau-lejrens befrielse 15.12.2004 15.03.2005 43

59/2004 353.033 Andreas Mölzer Begrænsning af bevægeligheden for personer og
forhindring af massiv indvandring i tilfælde af
Tyrkiets eventuelle tiltrædelse af EU

15.12.2004 15.03.2005 10

60/2004 353.034 Gitte Seeberg, Jens-Peter Bonde,
Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf, James Nicholson y Janusz
Wojciechowski

Højst 8 timers transport af levende dyr 15.12.2004 15.03.2005 37
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61/2004 353.035 Geoffrey Van Orden, Elmar Brok,
Alexandra Dobolyi y Alexander
Lambsdorff

Fængsling af bulgarske sygeplejersker og en
palæstinensisk læge i Libyen

15.12.2004 15.03.2005 20

62/2004 353.236 Margrietus van den Berg, Marianne
Thyssen, Joost Lagendijk y Toine
Manders

La Joola 16.12.2004 16.03.2005 8

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

Navn Emne Udvalg Dato Proc.
Estrela Edite (PSE) Midtvejsevaluering af

Lissabon-strategien set ud fra et
kønspolitisk synspunkt

FEMM
(K)

16/12/2004 2004/2219(INI)

Prets Christa (PSE) Strategier for bekæmpelse af
handel med kvinder og børn,
der er sårbare over for seksuel
udnyttelse

FEMM
(K)

16/12/2004 2004/2216(INI)

Gröner Lissy (PSE) Menneskerettighedssituationen i
EU i 2004

FEMM
(M)

16/12/2004 2004/2158(INI)

Gurmai Zita (PSE) Den europæiske socialpolitiske
dagsorden 2006-2010

FEMM
(M)

16/12/2004 2004/2191(INI)

Vincenzi Marta
(PSE)

Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling

FEMM
(M)

16/12/2004 2004/0167(COD)

Cramer Michael
(Verts/ALE)

Retningslinjer for de
transeuropæiske net på
energiområdet

TRAN
(M)

21/12/2004 2003/0297(COD)

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Opfølgning af hvidbogen
"Et nyt afsæt for europæisk ungdom": status over aktionerne inden
for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

CULT
ENVI
LIBE

COM(2004)0694

Meddelelse fra Kommissionen: Økonomien i EU: Oversigt 2004 -
Sammenfatning og de vigtigste konklusioner -

ECON
EMPL
ENVI
ITRE
IMCO

COM(2004)0723

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Udfordringer for det europæiske informationssamfund efter 2005

ITRE
CULT
LIBE

COM(2004)0757

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Elektronisk kommunikation i EU: Regulering og markeder, 2004

ITRE
IMCO
JURI

COM(2004)0759

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - nr.
8/2004, nr. 9/2004 og nr. 10/2004

CONT
BUDG
AGRI

SEC(2004)1575

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 135/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
i forbindelse med grundlæggelsen af Det Sydamerikanske Fællesskab af Nationer

på det tredje sydamerikanske topmøde

Bruxelles, den 8. december 2004

Den Europæiske Union lykønsker de sydamerikanske nationers stats- og regeringschefer, der mødes i dag,
den 8. december 2004, i Cusco, Peru, med grundlæggelsen af Det Sydamerikanske Fællesskab af Nationer.
Den Europæiske Union ser med tilfredshed på dette skridt hen imod øget regional integration og ser frem til
et fortsat godt samarbejde med sine sydamerikanske partnere.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 136/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Nethercutt-ændringen

Bruxelles, den 10. december 2004

Den Europæiske Union beklager dybt, at det amerikanske forslag til samlet udgiftsbevilling for 2005, som
det amerikanske Senat vedtog den 7. december, indeholder den såkaldte Nethercutt-ændring. I henhold til
denne ændring må midler fra USA's Economic Support Fund ikke udbetales til lande, der er parter i Den
Internationale Straffedomstol, hvis de ikke har indgået en bilateral aftale om ikke-overførelse med USA.

EU opfordrer kraftigt præsident Bush til at gøre fuld brug af de undtagelsesbeføjelser, som han har i henhold
til ændringen.
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EU gentager, at en bilateral aftale om ikke-overførelse, der måtte blive indgået, skal bevare Rom-statuttens
integritet ved at overholde de juridiske forpligtelser, der er indgået af de suveræne nationer, som er parter i
Rom-statutten. EU henviser til de "Vejledende EU-principper for ordninger mellem en stat, som er part i
Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, og USA, for så vidt angår betingelserne for overgivelse
af personer til domstolen", der blev vedtaget den 30. september 2002.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Kroatien*,  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. 137/04

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om den vellykkede indsættelse af den midlertidige forbundsregering i Somalia

Bruxelles, den 8. dcember 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med resultatet af den nationale forsoningskonference om
Somalia og navnlig med det sammenhold, som de somaliske ledere og IGAD-medlemsstaterne har udvist, og
deres vilje til at vedtage en fælles tilgang baseret på politisk konsensus. EU udtrykker især sin
taknemmelighed over for de kenyanske myndigheder for deres enestående støtte til forsoningskonferencen.

Den Europæiske Union forsikrer alle parter i processen om sin fortsatte og fulde opbakning af forsoningen i
Somalia og udtrykker på ny sin støtte til de midlertidige forbundsmyndigheder.

Den Europæiske Union mener, at indsættelsen af den midlertidige forbundsregering er et væsentligt skridt
hen imod oprettelse af varig fred, stabilitet og en central myndighed i Somalia, men understreger, at der
fortsat ligger et stort arbejde forude, hvis dette mål skal nås.

Den Europæiske Union understreger nødvendigheden af, at den midlertidige forbundsregering samarbejder
med det internationale samfund i overensstemmelse med nærmere aftalte ordninger, og opfordrer den
indtrængende til at bruge sit mandat konstruktivt med henblik på forsoning og genopbygning.
EU er rede til at være med til at støtte, at de midlertidige forbundsinstitutioner i Somalia kan vende tilbage
og opbygges under sikre forhold. Den Europæiske Union vil endvidere bistå de somaliske myndigheder i
arbejdet for at styrke sikkerhed og udvikling i Somalia.

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-landet Island, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr. 138/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om forlængelsen af tilbageholdelsen af Aung San Suu Kyi

Bruxelles, den 13. december 2004

Den Europæiske Union fordømmer den fortsatte tilbageholdelse af Daw Aung San Suu Kyi og beklager, at et
stort antal politiske fanger fortsat tilbageholdes, selv om et mindre antal er blevet løsladt.

EU erindrer om sin tidligere holdning til dette spørgsmål, nemlig at Burmas/Myanmars regering for at
forbedre sine forbindelser med EU må tage følgende skridt:

straks løslade Daw Aung San Suu Kyi og alle politiske fanger

sørge for, at NLD og andre demokratiske parter og alle etniske grupper deltager i det nationale konvent, som
efter planen vil blive genoptaget i februar 2005

genoptage det nationale konvent med en reel og åben debat for alle deltagere.

EU anmoder fortsat indtrængende Burmas/Myanmars regering om straks at give FN's generalsekretærs
særlige udsending for Burma/Myanmar, Tan Sri Razali Ismail, og FN's særlige rapportør, Paulo Sérgio
Pinheiro, fuldstændig, fri og ubegrænset adgang til Burma/Myanmar.

EU udtrykker tilfredshed med resultaterne af ASEAN-parlamentsmedlemmernes møde om Burma/Myanmar
den 28. november 2004 i Kuala Lumpur og opfordrer regeringerne og parlamentsmedlemmerne i ASEAN-
landene til fortsat at overvåge situationen i Burma og fortsat samarbejde med regimet for at fremme
demokratiet.

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. 139/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsident- og parlamentsvalget i Ghana

Bruxelles, den 13. december 2004

Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at forløbet af præsident- og parlamentsvalget i Ghana den 7.
december 2004 var demokratisk og gennemsigtigt, og lykønsker på det varmeste John Agyekum Kufuor med
hans fornyede mandat som præsident for Republikken Ghana.

Den ghanesiske befolkning har sendt et klart signal om, at den ønsker en yderligere konsolidering af
demokratiet i landet. Den store valgdeltagelse og den velordnede og fredelige måde, som valget blev
gennemført på, er udtryk for modenheden i den demokratiske proces i Ghana.

Den Europæiske Union lykønsker alle de politiske partier og repræsentanterne for civilsamfundet for deres
bidrag til en gnidningsløs afvikling af valghandlingen. Den vil gerne give udtryk for særlig påskønnelse af
den måde, hvorpå valgkommissionen har varetaget sine forfatningsmæssige pligter.

Den Europæiske Union ser frem til at fortsætte sit partnerskab med Ghana og giver udtryk for sin vilje til at
bidrage til landets politiske, økonomiske og sociale udvikling.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 140/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om afskaffelse af dødsstraffen i Senegal

Bruxelles, den 15. december 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at de senegalesiske myndigheder har besluttet at afskaffe
dødsstraffen. Det senegalesiske parlament vedtog på den internationale menneskerettighedsdag den 10.
december 2004 den lov, som den senegalesiske regering havde vedtaget med enstemmighed i juli 2004.
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Efter EU's opfattelse bidrager afskaffelse af dødsstraf til at styrke menneskelig værdighed og til en gradvis
udvikling af menneskerettigheder, og EU fastslår atter, at dets mål er at arbejde hen imod en universel
afskaffelse af dødsstraf eller i det mindste indførelse af moratorier for henrettelser, som et første skridt imod
dette mål.

I den forbindelse finder Den Europæiske Union, at de senegalesiske myndigheders beslutning endnu engang
bekræfter, at Senegal giver fremme af menneskerettighederne højeste prioritet.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 141/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
forberedelsen af valgene i Liberia

Bruxelles, den 15. december 2004

Den Europæiske Union ser med stor alvor på de langsomme fremskridt med hensyn til gennemførelsen af
valgreformen i Liberia, navnlig de bestemmelser, som Den Nationale Overgangsforsamling i Liberia har
indsat i forslaget til lov om de valgsystemer, der skal anvendes ved valgene i 2005. Den Europæiske Union
finder, at de bestemmelser, der er vedtaget af Den Nationale Lovgivende Overgangsforsamling, fører til
indførelsen af et valgsystem, som ikke er i overensstemmelse med universelt anerkendte standarder.

Den Europæiske Union henstiller til medlemmerne af Den Nationale Lovgivende Overgangsforsamling at
tage lovgivningsforslaget op til fornyet behandling, da det er nødvendigt at anvende universelt anerkendte
principper i forbindelse med afholdelsen af demokratiske valg. Den Europiske Union lægger stor vægt på
overholdelse af den samlede fredsaftale undertegnet i Accra, som fastsætter, at valgene skal afholdes senest i
oktober 2005.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *
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Nr, 142/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om vedtagelsen af ngo-lovforslaget i Zimbabwe

Bruxelles, den 22. december 2004

Den Europæiske Union har noteret sig det zimbabwiske parlaments vedtagelse af ngo-lovforslaget den 9.
december 2004.

Den Europæiske Union giver udtryk for sin bekymring over vedtagelsen af ngo-lovforslaget, der - når det får
lovskraft - vil få alvorlige konsekvenser for mange lokale og udenlandske ngo'er i Zimbabwe, ikke kun for
deres aktiviteter, men for selve deres eksistens.

Ngo-lovforslaget vil gennem sit indgreb i lokale og internationale ngo'ers arbejde være med til yderligere at
indskrænke det demokratiske rum i Zimbabwe. EU er desuden af den opfattelse, at dette lovforslag ikke er i
overensstemmelse med de principper, der er fastsat i SADC's principper og retningslinjer, navnlig for så vidt
angår borgernes fulde deltagelse i den politiske proces, foreningsfrihed og vælgeruddannelse.

Den Europæiske Union mener, at civilsamfundet bør spille en central rolle i spørgsmålet om god
regeringsførelse, og at frie rammer for ngo'erne er en væsentlig del af et sundt demokratisk miljø. Det er
uundgåeligt, at ngo-lovforslaget kommer til at begrænse ngo'ernes arbejde i forbindelse med
regeringsførelse, og det vil kunne få en betydelig negativ indvirkning på de kommende valg i Zimbabwe. EU
beklager ligeledes de virkninger, det vil få på andre områder, især sociale programmer, sundhedsprogrammer
og humanitære programmer.

Hvis lovforslaget gennemføres omgående, vil EU's evne til at yde bistand til Zimbabwe blive væsentligt
berørt. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Zimbabwes regering til i tæt konsultation med
civilsamfundet at udfærdige en ngo-lovgivning, der er i overensstemmelse med SADC's principper og
retningslinjer for demokratiske valg, folkeretten, menneskerettighedstraktaterne samt alle zimbabweres
interesser.

EU hilser velkommen, at SADC-medlemsstaterne, bl.a. ved valgene i Namibia og Botswana, har vist deres
engagement i gennemførelsen af SADC's principper og retningslinjer for demokratiske valg, der blev
enstemmigt vedtaget i Mauritius. EU er overbevist om, at de andre lande i regionen, der forbereder sig på
valg, vil udvise samme engagement i ånd såvel som i bogstav.

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

* * *

                                                     
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.
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Nr. 143/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 17. december 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med Eritreas erklæring om de fremskridt, der er gjort med
hensyn til grænsedragningen med Etiopien, i udenrigsministeriets erklæring af 12. december 2004, hvoraf
det fremgår, at fredsprocessen er kommet ind i en gunstig udvikling. EU er enig i, at vejen fremad går
gennem fuld gennemførelse af Algier-aftalen fra 2000 og grænsekommissionens efterfølgende endelige og
bindende afgørelse.

I den forbindelse betragter EU erklæringen fra Eritrea, sammen med Etiopiens erklæring af 25. november
2004, hvori Etiopien lover at betale sine udestående bidrag til grænsekommissionen og udpege lokale
forbindelsesofficerer, som et opmuntrende skridt, der danner grundlag for yderligere fremskridt i en fredelig
løsning af grænsekonflikten mellem de to lande.

EU udtrykker håb om, at grænsekommissionen nu, i tæt samarbejde med de to lande, vil kunne indlede
grænsedragningsprocessen og således lægge et solidt grundlag for en varig fred.

EU bekræfter på ny, at det fuldt ud støtter Eritrea og Etiopien i deres forsøg på at løse op for den nuværende
hårdknude. EU finder, at varig fred mellem Etiopien og Eritrea er af afgørende betydning for yderligere
national udvikling og for fremme af fred og sikkerhed i hele området.

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

* * *

Nr. 144/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsident- og parlamentsvalgene i Mozambique

Bruxelles, den 21. december 2004

EU har noteret sig de foreløbige resultater, som de er offentliggjort af den nationale valgkommission (CNE)
den 21. december 2004. EU ser med tilfredshed på den generelt vellykkede og fredelige afvikling af
præsident- og parlamentsvalgene i Mozambique den 1. og 2. december 2004 og lykønsker Mozambiques
befolkning, civilsamfund og politiske partier med den vilje til demokrati, de har udvist.
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Den Europæiske Union lykønsker Armando Emilio Guebuza med hans valg til Republikken Mozambiques
præsident.

EU vil gerne takke Mozambiques regering og den nationale valgkommission (CNE) for at have indbudt
lokale, regionale og internationale observatører til valgprocessen. Valgene blev observeret af flere
internationale observationsmissioner, herunder EU-valgobservationsmissionen (EUEOM), der i sin
foreløbige erklæring den 4. december noterede, at valghandlingen blev afviklet frit og åbent, så
Mozambiques befolkning fik mulighed for at udtrykke sin vilje. EU havde i begyndelsen vanskeligt ved at
opnå forsikringer om, at EU-valgobservationsmissionen ville få fuld adgang til stemmeoptællingen, men EU
anerkender, at disse vanskeligheder i praksis er blevet overvundet til en vis grad. Det ville dog være
hensigtsmæssigt at få lovfæstet disse rettigheder, så man undgår enhver tvetydighed i fremtiden.

EU mener, at valgene i det store hele er blevet afviklet i overensstemmelse med internationale standarder,
som de bl.a. er formuleret i FN-konventionen om borgerlige og politiske rettigheder og i SADC's principper
og retningslinjer for demokratiske valg. Der er sket fremskridt i forhold til valgene i 1999, selv om der har
været episoder i nogle provinser. Der er rapporteret om uregelmæssigheder, og begge de ledende partier har
fremsat beskyldninger om svindel og uredelighed, der bør undersøges og afklares i overensstemmelse med
loven. EU mener, at der kunne gennemføres visse forbedringer for at begrænse mulighederne for uenighed
om valgresultaterne i fremtiden. EU er parat til at bistå i bestræbelserne på en yderligere styrkelse af den
demokratiske proces, bl.a. på grundlag af henstillingerne fra EU-valgobservationsmissionen.
Selv om det erkendes, at der har været uregelmæssigheder, er EU af den opfattelse, at dette ikke har haft
indvirkning på udfaldet af valgene; EU opfordrer derfor oppositionspartierne til at acceptere valgresultatet.

EU mener, at valgene i Mozambique i 2004 repræsenterer endnu et skridt i retning af at konsolidere
demokratiet i Mozambique og sikre fred og stabilitet i landet; EU udtrykker håb om, at valgene vil have en
positiv effekt på det demokratiske klima i SADC-regionen. Valgene udgør et grundlag for fortsat samarbejde
mellem Den Europæiske Union og Mozambique.

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

* * *

                                                     
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 15.-16. DECEMBER 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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1. DET INDRE MARKED – HARMONISERING AF FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN

•  Den europæiske forsikringskontrakt
�  Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser � PT)

�  Reference: Initiativudtalelse � CESE 1626/2004
 
 �  Hovedpunkter:

En vis harmonisering af de ufravigelige regler i den såkaldte generelle del af forsikringsretten kan
bidrage afgørende til afskaffelsen af en lang række hindringer og vanskeligheder, som
forsikringsvirksomhederne, forsikringsformidlerne og de sikrede og forsikringstagerne - hvad
enten de er erhvervsdrivende eller forbrugere � støder på i forbindelse med
forsikringstransaktioner over grænserne.

Der bør under forberedelsen tages udgangspunkt i Kommissionens direktivforslag fra 1979 og
1980 og de analyser og bemærkninger hertil, som de forskellige berørte parter har fremført.

Instrumentet bør være en forordning med traktatens artikel 95 som retsgrundlag.

Med henvisning til bemærkningerne i denne udtalelse opfordrer EØSU Kommissionen til at tage
fat på dette spørgsmål igen og påbegynde retssammenlignende undersøgelser af national praksis
på forsikringsområdet for at få fastslået, at der er behov og mulighed for at videreføre arbejdet
med harmonisering af forsikringsaftaleretten på EU-plan.

EØSU anbefaler Kommissionen at bekendtgøre dette arbejde og lægge resultaterne frem til
offentlig debat først og fremmest via en grønbog som uundværligt grundlag for udarbejdelsen af
det EU-instrument, der måtte anses for bedst egnet.

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

•  Retningslinjer for statsstøtte/offentlig tjeneste
 �  Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Andre Interesser � ES)
 �  Medordfører: Umberto Burani (Arbejdsgiverne � IT)
 
 �   Reference: CESE 1632/2004
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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� Hovedpunkter:

I mangel af et forudgående forslag til rammedirektiv som efterlyst af EØSU, kan det
foreliggende forslag ikke i sig selv garantere den retssikkerhed, som er nødvendig for denne del
af det indre marked.

Forslaget kommer heller ikke ind på klassificeringen af visse fremgangsmåder for finansiering af
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og det fastlægger ikke kriterier for evaluering
af god praksis på EU-plan.

Der er nok brug for en ny tilgang til EU's politik for statsstøtte, eftersom relationerne mellem
Kommissionen og de regionale og/eller lokale myndigheder, som Kommissionen er nødt til at
have direkte kontakt med i sager vedrørende tildeling af støtte fra disse myndigheder, meget vel
kan blive endnu mere komplicerede.

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

•  Europæisk færdselslov og bilregistrering
 �   Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser � PT)
 
 �   Reference: Initiativudtalelse � CESE 1630/2004
 
 �   Hovedpunkter:
 

Angående en europæisk færdselslov foreslår EØSU følgende:

− en vis grad af harmonisering af lovgivningerne i relation til færdselsreglerne er et effektivt
middel til at fremme gennemførelsen af et indre marked og bidrager til større trafiksikkerhed
og til forebyggelse af uheld, hvilket giver borgerne en mere  konkret bevægelsesfrihed,

− i den nuværende fase bør man se på muligheden for at bruge et direktiv om
mindsteharmonisering med Wien-konventionen som skabelon, med definition af
grundlæggende færdsels- og skiltningsregler, betingelser for at få kørekort samt arten af
overtrædelser og tilsvarende sanktioner heraf som et første skridt i retning af en europæisk
færdselslov,

− desuden kan man i et bindende EU-instrument definere grundlaget for oprettelsen af et
fælles europæisk bilregistreringssystem, og her kan man i høj grad udnytte tidligere
erfaringer med samarbejde mellem forskellige kompetente nationale instanser.

Endelig opfordrer EØSU Kommissionen til at indlede de nødvendige forundersøgelser med
henblik på en cost-benefit-analyse af de forskellige områder, der skal harmoniseres.

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

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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2. KONKURRENCEEVNE - INDUSTRIPOLITIK
 

•  Strukturændringer
 �   Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgiverne � NL)
 �   Medordfører: Bo Legelius (Delegeret � SE)
 
 �   Reference: KOM(2004) 274 endelig � CESE 1640/2004

 
 �   Hovedpunkter:

Efter mange år er industripolitikken endnu en gang kommet på den europæiske dagsorden. Der
har naturligvis været tale om specifikke industripolitiske foranstaltninger og tematiske tilgange i
det sidste årti, men disse har ikke altid været tilstrækkeligt koordineret og afbalanceret set fra det
europæiske erhvervslivs side. Forandringerne i verden � med USA, Kina og Indien som
hovedaktører � kræver nytænkning og en forstærket indsats. Tiden er nu inde til en revurdering
af fremstillingsindustrien og en afklaring af det komplekse samspil mellem industrien og
servicesektoren.

Udvalget mener, at behovet for bevidstgørelse af offentligheden udgør en stor udfordring. Der
skal stilles gennemsigtige data og analyser til rådighed for offentligheden for derved at fremme
konsensus og opbakning i offentligheden. EØSU støtter fuldt ud de tre strategiske akser: �bedre
lovgivning�, en integreret tilgang på EU-niveau og sektorpolitikker med specifikt tilpassede
foranstaltninger. �Bedre lovgivning� betyder en grundig og løbende vurdering af nuværende og
nye foranstaltninger. En integreret tilgang betyder effektiv koordinering af europæiske og
nationale politikker. Sektordimensionen og skræddersyede løsninger udgør et særligt nyt aspekt
af kommissionsdokumentet. På trods af visse fællesnævnere varierer situationen fra sektor til
sektor. Kommissionen har foretaget en række sektoranalyser, og der forventes flere. EØSU
støtter denne praksis som et grundlag for en �ny version� af industripolitikken.

Udvalget anser industripolitikken for at være et nyttigt værktøj, hvormed den europæiske
økonomi kan bringes på forkant med konkurrenceevnen, viden og bæredygtighed som fastsat i
Lissabon strategien. I denne forbindelse bør analyserne og politikkerne i højere grad tilpasses
dynamikken i de forskellige sektorer og berørte virksomheder. Den �nye version� af
industripolitikken bør baseres på markedskonformitet og en liberaliseringsproces. Den omfatter
dog sektorspecifikke træk såsom løbende samråd med erhvervssektoren, regulering, fjernelse af
ikke handelsmæssige barrierer, F&U, handel og målrettet forvaltning af menneskelige
ressourcer. Endvidere omfatter den oprettelse af teknologiske platforme, som kan skabe nye
privat-private og offentlig-private alliancer i Europa, herunder mellem universiteter,
forskningscentre og virksomheder.

Forbedret koordinering er ønskelig inden for Kommissionen (f.eks. under GD for
Erhvervspolitik) og i Ministerrådet med henblik på at fremme synlighed og synergi. Det ville
være særdeles ønskeligt at have en midtvejshandlingsplan, som er vedtaget af Kommissionen og
Rådet (konkurrenceevne). EØSU opfordrer til, at der tages højde for den nye version af
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industripolitikken under forberedelserne af midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien i
marts 2005.

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

•  Årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
�   Ordfører: Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgiverne � DE)

�   Reference: KOM(2004) 177 endelig � 2004/0065 (COD) � CESE 1648/2004
 
 �   Kontaktperson: Aleksandra Klenke

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

•  Turisme og sport
� Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgiverne � IT)

� Reference: Initiativudtalelse � CESE 1628/2004

 � Hovedpunkter:

Turisme og sport kan være et vægtigt bidrag til opnåelse af målene for Lissabon-strategien.

Med indføjelsen af turisme og sport i den endelige version af den europæiske forfatning ser
EØSU frem til en betydelig aktivitet på EU-plan og foreslår, at den åbne koordinationsmetode
anvendes for at sikre udveksling af muligheder og viden og sammenligning på europæisk
niveau.

EØSU foreslår derfor:

•  oprettelse af et fælles europæisk observatorium og en database, der kan indsamle, opstille
og udbrede viden og bedste praksis for udvikling af de to sektorer i medlemsstaterne;

•  fremme af undersøgelser og forskning, som gør det muligt at foretage benchmarking på
europæisk plan af turismens og sportens sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning;

•  oprettelse af et europæisk agentur for turisme, hvis formål skal være at bevare denne
sektors særpræg, analysere dens kritiske punkter, fastlægge udviklingsretninger og indkredse
innovative instrumenter med henblik på en bæredygtig vækst, som skal integreres i EU's
strukturforanstaltninger.

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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EØSU benævner udtalelsen "Rom-erklæringen om turisme og sport".

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

4. KONKURRENCEEVNE - FORSKNING

•  Videnskab og teknologi
� Ordfører: Gerd Wolf (Andre Interesser � DE)

� Reference: KOM(2004) 353 endelig � CESE 1647/2004
 
 � Hovedpunkter:
 
EØSU understreger den afgørende betydning, som forskning har for Lissabon-målene.
Dette gælder navnlig 3%-målet og den foreslåede fordobling af EU's F&U-budget.

EØSU gør opmærksom på, at 3%-målet svarer til de nuværende konkurrencevilkår, og at dette mål i
fremtiden bør tilpasses den fremherskende tendens i f.eks. USA og Sydøstasien.

EØSU støtter Kommissionens hensigt om at øremærke en del af strukturfondsmidlerne til udvikling
af forskningskapacitet og forskningsinfrastrukturer. EØSU anbefaler desuden, at denne opgave
overlades til Den Europæiske Investeringsfond.

EØSU anbefaler, at instrumenterne forenkles og gøres mere fleksible, samtidig med at der bør
sikres så megen kontinuitet som muligt. EØSU støtter Marimon rapporten.

EØSU anbefaler, at relevante SMV i højere grad end tidligere inddrages i forskning og udvikling
samt i innovationsprocessen.

EØSU støtter Kommissionens hensigt om at gøre rumfart og sikkerhedsforskning til nye prioriteter.

EØSU støtter Kommissionens hensigt om at oprette et uafhængigt europæisk forskningsråd.

EØSU understreger, at samspillet mellem forskningskategorierne grundforskning, anvendt
forskning (indledende forskning) og udvikling har afgørende betydning. Disse kategorier bør derfor
fremmes i lige høj grad.

EØSU støtter Kommissionens hensigt om at gøre Europa til et mere attraktivt sted for førende
forskere, tiltrække de mest lovende forskere og støtte deres forskerkarrierer.

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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Nanoteknologi
� Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne � IT)

� Reference: KOM(2004) 338 endelig � CESE 1629/2004

� Hovedpunkter:

EØSU er ganske enigt i konklusionerne fra rådsmødet (konkurrenceevne) den 24. september 2004
om nanovidenskabens og nanoteknologiernes vigtige rolle og potentiale.

EØSU anbefaler at afsætte væsentligt flere ressourcer til grundforskning.

Målsætningen om 3%, der blev vedtaget i Barcelona, bør realiseres ved at anvende en passende del
af disse ressourcer til nanovidenskaberne.

Den andel af EU's budget, som Kommissionen nyligt har foreslået i de finansielle overslag for
perioden 2007-2013, bør tages op til vurdering og tilpasses de udfordringer, der følger med denne
nye nanoteknologiske revolution.

Den ønskværdige forhøjelse af midlerne bør afspejle sig i en passende bevilling i det kommende
syvende rammeprogram. Tallet bør under alle omstændigheder stå mål med, hvad der afsættes i
andre lande, som f.eks. USA.

Der bør efter EØSU's mening skabes teknologifora med en stor kritisk masse og europæisk
merværdi.

Efter EØSU's mening haster det med at få skabt europæiske infrastrukturer på højt plan og styrket
kompetencecentrene.

EØSU er overbevist om, at der må findes en klar og tilfredsstillende løsning på patentproblemet.

På internationalt plan bør arbejdet med sikkerheden og standardiseringen af foranstaltninger og
processer styrkes i samarbejde med tredjelandene.

Erhvervsorganisationer kan her spille en vigtig rolle på nationalt og lokalt plan.

Efter EØSU's mening kunne en virkningsfuld mekanisme på europæisk plan være oprettelsen af en
informationscentral (Clearing House).

Ved siden af det europæiske forum og i tilknytning hertil bør der oprettes en række
verdensomspændende fora.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) burde blandt andet med praktisk støtte fra Den Europæiske
Investeringsfond (EIF) etablere kreditfaciliteter.
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Initiativerne til evaluering af nanoteknologiernes indvirkning på sundhed og miljø bør  indpasses i
disse rammer, således at EU-foranstaltninger (top-down) sammenkædes med lokale initiativer
(bottom-up).

EØSU ønsker en løbende og tæt sammenkædning mellem forskningsresultater og universelt
anerkendte etiske principper, og her vil der være brug for en international dialog.

EØSU mener, at koordineringen af forskningen på nanovidenskabens brede område fortsat bør
varetages af Kommissionen.

EØSU opfordrer endelig Kommissionen til hvert andet år at fremlægge en rapport om
nanoteknologiernes udvikling.

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

5. FORBRUGERBESKYTTELSE

Program til sikrere brug af internettet
�   Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagerne � FR)
� Medordfører: Ann Davison (Andre Interesser � UK)

�   Reference: KOM(2004) 91 endelig � 2004/0023 (COD) � CESE 1651/2004

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

6. SOCIALE, ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG SAMFUNDSMÆSSIGE
RETTIGHEDER

Forholdet mellem generationerne
�   Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (Andre Interesser � FR)

Reference: Initiativudtalelse � CESE 1655/2004

Hovedpunkter:

Europas forskellige samfund og det europæiske samfund, som de bestræber sig på at opbygge i
fællesskab, er og vil til stadighed blive konfronteret med risiko for social, politisk, etnisk og
kulturel deling. Det er vigtigt at sætte alt i værk for, at der ikke hertil også føjes risiko for brud
mellem generationerne.

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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De involverede mangfoldige, komplekse, sektorbestemte aspekter er ingen undskyldning for ikke at
anlægge en fremadrettet, overordnet, systemisk tilgang, thi på dette som på andre felter kan
realiteterne hverken adskilles eller opdeles. Det skal understreges, at en god håndtering af de
spørgsmål, som knytter sig til forholdet mellem generationerne, vil få særdeles positive økonomiske
virkninger.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg lægger stor vægt på dette problemfelt, som
tydeligvis er genstand for stigende opmærksomhed, men som endnu ikke tillægges den rolle, som
det fortjener i landenes og EU's politiske overvejelser.

Udvalgets udtalelse er en reaktion på en udfordring: nemlig at medvirke til, at der fremover i højere
grad bliver tale om samråd om et afgørende emne, som forudsætter en samordnet og langvarig
indsats fra en flerhed af aktører, som kræver, at kortsigtede interesser ikke bliver dominerende, og
hvor kontinuitet i indsatsen er nødvendig. Det er et spørgsmål om hen ad vejen at få udformet en ny
pagt mellem generationerne i Den Europæiske Unions lande.

Udvalget anbefaler på dette stadium, at der inden for et realistisk tidsrum arrangeres en offentlig
debat om dette omfattende emne.

Udvalgets engagement på dette vidtfavnende område kan og bør gennemføres i et løbende,
langvarigt og snævert samarbejde med EU's institutioner.

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

Strategier til at forhøje pensionsalderen
�   Ordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagerne � FR)

 Reference: KOM(2004) 146 endelig � CESE 1649/2004

Hovedpunkter:

EØSU bifalder generelt valget af de overordnede aktionstemaer, som udgør kernen i meddelelsen.
Der bør med forbehold for kvaliteten og arten af de valgte gennemførelseselementer og de
bemærkninger, som fremsættes i denne udtalelse, ses med positive øjne på de overordnede temaer,
som udgør løsningsstrategien. Dette gælder både førtidspensionering, økonomiske incitamenter,
reformen af førtidspensionen, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, sundheds- og
sikkerhedsmæssige forhold på arbejdspladsen samt forbedringen af arbejdets kvalitet.
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Ud over de udvalgte overordnede temaer og konkrete tiltag finder EØSU det af afgørende
betydning, at der sættes ind med en holdningsbearbejdning for at gennemføre en
mentalitetsændring og en bevidstgørelse både i virksomhederne og hos de ansatte. Det at
arbejde efter det 55. år skal betragtes som værdifuldt ikke blot af de ansatte, men også
virksomhederne og de offentlige myndigheder skal være bevidste om de fordele, som ældre
arbejdstagere kan bidrage med. Uden en sådan kollektiv bevidstgørelse vil de konkrete
forholdsregler, der tages, ikke få deres fulde effekt.

EØSU gentager derfor det forslag, som det allerede fremsatte i sin initiativudtalelse fra oktober
2000, om at Kommissionen sammen med medlemsstaterne iværksætter en omfattende informations-
og oplysningskampagne over for de vigtigste aktører og hele samfundet for at medvirke til en
positiv opfattelse af den rolle, som ældre arbejdstagere kan spille i virksomhederne, i den offentlige
sektor og i hele samfundet.

EØSU glæder sig over at, der tages højde for udvalgets forslag i den rapport fra Gruppen på højt
plan om beskæftigelsens og arbejdsmarkeds- og socialpolitikkens fremtid i det udvidede EU, som
blev offentliggjort i slutningen af første halvår af 2004.

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

Omredigering af ligestillingsdirektiverne
Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgiverne � UK)

Reference: KOM(2004) 279 endelig � 2004/0084 (COD) � CESE 1641/2004

Hovedpunkter:

EØSU ønsker Kommissionen til lykke med indsatsen for at forenkle ligestillingsdirektiverne og
gøre dem mere tilgængelige via en omredigering, men påpeger, at en ajourføring og modernisering
af direktiverne og den heraf følgende retspraksis på længere sigt kan føre til ændringer, selv om
indholdet som sådan ikke ændres.

EØSU er enig med Kommissionen i, at det omarbejdede direktiv ville blive længere og mere
indviklet, hvis de fem resterende direktiver skulle inkorporeres i det, men gør opmærksom på, at
direktiv 86/613/EØF snarest bør revideres.

EØSU mener, at udveksling og fremme af god praksis samt styrkelse af den sociale dialog på dette
område er en konkret måde at sikre fremskridt på. Udvalget anerkender fuldt ud
samarbejdsparternes centrale rolle. Samtidig må Kommissionen gøre mere for at fremme
ligebehandling og lige muligheder samt med henblik på at opfylde Lissabon-målene fremhæve den
merværdi, kvinder kan tilføje den europæiske økonomi.
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EØSU opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udarbejde en vejledende
pjece, som med henblik på at fjerne uvidenheden om ligestillingsspørgsmålet og styrke den samlede
økonomi beskriver de vigtigste elementer i ligestillingsdirektiverne som omsat til national
lovgivning.

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

7. EU's SAMHØRIGHEDSPOLITIK

PEACE
�   Ordfører: John Simpson (Andre Interesser � UK)

Reference: KOM(2004) 631 endelig � 2004/0224 (AVC) � CESE 1653/2004

�   Hovedpunkter:

EØSU godkender Kommissionens forslag.

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

NUTS

�   Ordfører:  Janos Tóth (Andre Interesser � HU)

Reference: KOM(2004) 592 endelig � 2004/0202 (COD) � CESE 1654/2004

�   Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens forslag.

Kontaktperson: Borbala Szij
(Tlf.: 00 32 2 546 92 54,  e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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8. FÆLLES INDVANDRINGSPOLITIK

Politiske instrumenter (indvandring)
�   Ordfører:  Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagerne � ES)

Reference: KOM(2004) 412 endelig � CESE 1642/2004

�  Hovedpunkter:

EØSU ser yderst positivt på Kommissionens meddelelse, der kan sætte nyt skub i den fælles
indvandringspolitik. Grunden til, at diskussionen er gået skævt i Rådet, er, at visse regeringer ikke er
særlig samarbejdsvillige. EØSU har allerede i adskillige udtalelser påvist den klare forbindelse
mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring. Hvis der ikke eksisterer passende, gennemsigtige
og fleksible kanaler for lovlig indvandring, tager den ulovlige indvandring til . Det er også nødvendigt
med en god asylpolitik og en harmoniseret lovgivning, som i tilstrækkelig udstrækning beskytter
personer, der har behov for international beskyttelse.

Som svar på Kommissionens spørgsmål bekræfter EØSU, at der helt klart er behov for at regulere
økonomiske indvandreres indrejse på EU-niveau, og at det derfor som foreslået i udkastet til
forfatningstraktat er nødvendigt at sikre en omfattende lovgivningsmæssig harmonisering.

Der er ikke i den aktuelle situation tilstrækkelige lovlige kanaler for indvandring af arbejdstagere.
Bilaterale aftaler, kvoter, programmer, som skal give adgang for højt kvalificerede arbejdstagere, og
de øvrige instrumenter, som i dag er til rådighed, er ikke nok til at kanalisere den økonomiske
indvandring ad lovlige kanaler, for der kommer stadig flere indvandrere udenom de lovlige kanaler.
EU og medlemsstaterne har brug for en åben lovgivning, som tillader indvandring af arbejdstagere
ad lovlige og gennemsigtige kanaler både for højt kvalificerede arbejdstagere og for arbejdstagere
til mindre kvalificerede jobs.

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

En enkelt procedure for behandling af anmodninger om beskyttelse i medlemsstaterne
�   Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagerne � FR)

Reference: KOM(2004) 503 endelig � SEK(2004) 937 � CESE 1644/2004
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�   Hovedpunkter:

EØSU hilser Kommissionens ambitionsniveau velkommen og deler ønsket om, at en fælles
procedure kan bidrage til at håndhæve Geneve-konventionen af 1951. Med dette for øje bør
flygtninges rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om flygtningestatus i
første omgang behandles i lyset af 1951-konventionens procedurer, og overvejelser om en sekundær
beskyttelse bør finde sted i anden omgang, hvis denne første konventions betingelser ikke er
opfyldt.

EØSU opfordrer Kommissionen til i sin meddelelse og i iværksættelsen af forberedelses- og
lovgivningsfaserne at tage hensyn til "non-refoulement"-princippet (Geneve konventionens
artikel 33) og nødvendigheden af at sikre appelret med opsættende virkning i tilfælde af afvisning.

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

Styret indrejse af personer/international beskyttelse
�   Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagerne � FR)

Reference: KOM(2004) 410 endelig � CESE 1643/2004

�   Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens hensigter baseret på UNHCR�s henstillinger, men finder, at de
garantier for det internationale beskyttelsesniveau, som blev fastsat i 1951, er utilstrækkeligt
behandlet i Kommissionens meddelelse.

EØSU frygter, at den margin, som medlemsstaterne får til at fastlægge kriterierne for adgang til
genbosættelsesordninger, gradvist vil føre til en svækkelse af den garanterede beskyttelse.

EØSU støtter Kommissionens forslag som et bidrag fra EU til effektiv beskyttelse af flygtninge med
flygtningestatus, hvis de juridiske proceduregarantier og garantierne for de individuelle rettigheder
for asylansøgere finder anvendelse.

På trods af behovet for at aflaste de første værtslande eller transitlande i hjemregionerne og øge
bidraget til at give flygtningene normale og værdige levebetingelser bør det eventuelle samarbejde
med de første værtslande eller transitlande vedrørende genbosættelsesordningerne under ingen
omstændigheder være en erstatning for den individuelle ret til at søge om asyl på EU�s territorium
eller for Genève-konventionens medlemmers forpligtelser, når der indgives en individuel
asylansøgning.

Kontaktperson: Brombo Pierluigi
(Tlf.: 00 32 2 546 97 18,  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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     9. BISTAND TIL TREDJELANDE

Adgangen til EU's eksterne bistand
�    Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagerne � ES)

�   Reference: KOM(2004) 313 endelig � 2004/0099 (COD) � CESE 1645/2004

�   Hovedpunkter:

Forslaget rummer en enkelt forordning om adgang til al EU-bistand, der skal gennemføres i alle
grundlæggende retsakter om ekstern bistand, som er omfattet af EU-budgettet. Forordningens
anvendelsesområde omfatter ikke alle EU's eksterne bistandsinstrumenter såsom den
makrofinansielle bistand, der direkte forvaltes af modtagerlandet. Målet med forordningsforslaget er
at sikre større virkning til en lavere udgift og at sætte debatten i sammenhæng med
udviklingslandenes medvirken ved bistandens gennemførelse. Der er på internationalt plan
almindelig enighed om, at metoden med direkte eller indirekte at binde ydelsen af bistand til køb af
varer og tjenesteydelser, der leveres ved hjælp af den pågældende bistand i donorlandet,
formindsker dens effektivitet.

Forslaget til forordning om adgangen til EU�s eksterne bistand er i tråd med donororganernes
værdier og med de standpunkter, som EU-institutionerne og medlemsstaterne har indtaget indtil nu.
EØSU mener derfor ikke, at den foreslåede forordning indeholder nogen elementer, der er ikke er i
tråd med, eller som har negativ betydning for EU�s udviklingssamarbejde eller eksterne aktiviteter.
Tværtimod vil den bidrage til at gøre Fællesskabets samarbejde mere effektivt og forbedre de
berømte �tre k�er�: kohærens, komplementaritet og koordination.

EØSU anbefaler, at forordningen er mere striks og præcis i forbindelse med visse aspekter:

a) Forordningen bør insistere på betydningen af, at det er modtagerlandene selv, som spiller
den vigtigste rolle i deres udvikling.

b) Der bør iværksættes en grundig undersøgelse af hele EU�s bistandsproces, bl.a. i forbindelse
med leveringsomkostninger, de reelle omkostninger ved transport og mobiliseringen af ressourcer.
EØSU er bekymret for, at der skal opstå nye stramme regler, som vil skabe mere bureaukrati og
forhindre en hurtig levering af bistand.

c) Hele forordningen skal tale for, at de internationale miljø- og social- og
arbejdsmarkedsmæssige regler overholdes, og det bør sikres, at forordningen ikke indeholder nogen
bestemmelser, der kan fremme arbejdsmarkedsmæssig, social eller miljømæssig dumping.

Kontaktperson: Beatriz Porres de Mateo
(Tlf.: 00 32 2 546 91 31,  e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)
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10.   LANDBRUG, OPDRÆT, FISKERI OG RESPEKT FOR MILJØET

Sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelle og økologiske afgrøder
�        Ordfører: Bernd Voss (Andre Interesser � DE)

�        Reference: Initiativudtalelse � CESE 1656/2004

�        Hovedpunkter:

EØSU fremsætter anbefalinger til principperne for sameksistens, etableringen af videnskabelige
data og anvendelsen af den nuværende viden, forsigtighed og anvendelse af de bedste teknologier,
der er til rådighed, ved risikohåndtering samt indsamlingen og opretholdelsen af de oplysninger, der
er nødvendige for identifikation og mærkning. Derudover fremsætter EØSU forslag til, hvilke
aspekter af sameksistens der bør reguleres på henholdsvis EU-niveau og nationalt og regionalt
niveau.

Desuden konstaterer udvalget følgende:

bindende, praktisk brugbare, kontrollerbare og effektive standarder for bedste faglige praksis på alle
produktionsniveauer er en afgørende forudsætning for sameksistens,
mærknings- og renhedsforskrifterne for frø er afgørende for sikring af sameksistens,
bestemmelserne om civilretligt ansvar skal uden undtagelser dække ydelsen af erstatning for
økonomiske tab og
de samlede omkostninger ved sameksistens skal beregnes, minimeres og fordeles efter forureneren-
betaler-princippet.

�   Kontaktperson: Johannes Kind
(Tlf.: 00 32 2 546 91 11, e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

Aktionsplan for økologisk landbrug
�   Ordfører: Bernd Voss (Andre Interesser � DE)

�   Reference: KOM(2004) 415 endelig � CESE 1657/2004

�   Hovedpunkter:

EØSU udtrykker tilfredshed med aktionsplanen og især med målrettede markedskampagner og
forbrugerinformation. Bestræbelserne på at harmonisere normer og kontroltiltag må ikke medføre
for store byrder for virksomhederne og bør tage højde for regionale karakteristika. EU-logoet må
ikke forhindre oprindelsesmærkning, hverken for EU-produkter eller tredjelandeprodukter. For at
sikre den økologiske produktion i hele EU anbefaler EØSU, at tærsklerne for GMO-forurening af
såsæd kommer til at ligge på opsporingsniveauet.

EØSU følger debatten om de finansielle overslag med stor bekymring. En nedskæring af midlerne
til landdistriktsudvikling vil også ramme økologisk landbrug og den økologiske fødevareproduktion
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i Europa. Der bør i programmet for landdistriktsudvikling tages passende hensyn til denne sektor på
grund af dens betydning for beskæftigelsesudsigterne og tilvejebringelse af offentlige goder. Den
store samfundsmæssige interesse og de få private forskningsmidler til økologisk landbrug gør det
nødvendigt at prioritere dette område højere i EU's forskningsrammeprogram.

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

Den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010
�   Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne � IT)

�   Reference: KOM(2004) 416 endelig � CESE 1636/2004

�   Kontaktperson: Robert Wright
(Tlf.: 00 32 2 546 91 09,  e-mail: robert.wright@esc.eu.int)

EF-fiskerikontrolagentur
�   Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Andre Interesser � ES)

�   Reference: KOM(2004) 289 endelig � 2004/0108 (CNS) � CESE 1635/2004

�   Kontaktperson: Katalin Gönczy
(Tlf.: 00 32 2 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

Standarder for fældefangst for visse dyrearter
�   Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser � IE)

�   Reference: KOM(2004) 532 endelig � 2004/0183 (COD) � CESE 1637/2004

Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54,  e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)

Opbevaring af tyresæd
�  Ordfører: Leif  E. Nielsen (Andre Interesser � DK)

�  Reference: KOM(2004) 563 endelig � 2004/0188 (CNS) � CESE 1638/2004

Kontaktperson:  Katalin Gönczy
(Tlf.: 00 32 2 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)
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11. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

Den fælles markedsordning for sukker
�   Ordfører: Jean-Paul Bastian (Arbejdsgiverne � FR)
�   Medordfører: Rudolf Strasser (Andre Interesser � AT)

�   Reference: KOM(2004) 499 endelig � CESE 1646/2004

�   Hovedpunkter:

EØSU erkender, at der er behov for at revidere den fælles markedsordning for sukker, men mener,
at de fremsatte reformforslag går for vidt, og at deres gennemførelse vil have vidtrækkende
konsekvenser for den europæiske sukkersektor, navnlig for beskæftigelsen. Det er beklageligt, at
forslagene ikke begrundes tilstrækkeligt, og at der ikke er foretaget en udførlig konsekvensanalyse,
hvilket der var behov for.

EØSU kræver, at datoen for den nye forordnings ikrafttræden udskydes til den 1. juli 2006.
EØSU mener, at forordningen bør løbe over en periode på minimum 6 år for at give sektoren en
tilstrækkelig tidshorisont.
EØSU anmoder om, at EU forhandler importkvoter for sukker med de mindst udviklede lande,
således som disse lande selv ønsker det. Under alle omstændigheder bør swap-ordningen forbydes,
og der bør fastlægges kriterier for social og miljømæssig bæredygtighed såvel som for
selvbestemmelsesretten på ernæringsområdet, som skal opfyldes for at opnå adgang til det fælles
marked.
EØSU kræver, at importkvoterne for Balkanlandene fastsættes hurtigst muligt.
EØSU mener, at priser og produktionskvoter udelukkende bør begrænses til de internationale
forpligtelser.
EØSU anbefaler at bevare interventionsordningen som et prisgarantiinstrument.
EØSU anmoder Kommissionen om at afklare sine hensigter med hensyn til produktionen af sukker,
der ikke er omfattet af kvoteordningen.

EØSU mener ikke, at Kommissionen bør løbe fra sit ansvar, men bør lancere en
omstruktureringsplan for den europæiske sukkerindustri, der afspejler sukkerfabrikanternes,
sukkerroeavlernes og de berørte arbejdstageres interesser.

EØSU håber, at Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningsforslag i slutningen
af maj 2005 vil tage hensyn til udvalgets forslag i denne udtalelse, som blev præsenteret for Europa-
Parlamentet på en offentlig høring den 30. november 2004.

Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54, e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int)
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12. SØTRANSPORT

  Adgangen til Europa ad søvejen
�   Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne � NL)

�      Reference:  Initiativudtalelse � CESE 1652/2004

�    Hovedpunkter:

EØSU mener, at Kommissionen bør behandle overbelastningsproblemet i  havnene i EU i
almindelighed og i container-havnene i særdeleshed. Den bør undersøge forskellige
løsningsmuligheder for at sikre Europas konkurrenceevne på det internationale marked.

Heri bør EU spille en rolle, men ikke ved at foreslå andre former for EU-støtte til havne end de
eksisterende.

Kommissionen bør dels udarbejde en generel konsekvensanalyse af havnenes udgifter til
sikkerhed, dels udforme en EU-ordning for finansieringen af dem.

EU kan konkret skabe rimelige vilkår for fair konkurrence, fremme en vis liberalisering af
søhavnemarkedet, bringe større klarhed omkring statsstøtte gennem entydige retningslinjer, være
særlig opmærksom på gennemførelse og håndhævelse af den gældende lovgivning samt kræve
gennemsigtighed i pengestrømmene.

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

Gruppefritagelse/Shipping-konference
� Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgiverne � EL)

� Reference: KOM(2004) 675 endelig � CESE 1650/2004

� Hovedpunkter:

EØSU fastholder, at forordning nr. 4056/86 skal ophæves og erstattes med en ny
kommissionsforordning for linjekonferencer, der skal omfatte en femårig gruppefritagelse.  Den nye
forordning skal være i streng overensstemmelse med de specifikke fortilfælde i Den Europæiske
Ret i Første Instans og Kommissionen (f.eks. TACA-sagen m.fl.). Konferencesystemet skal bevares
med henblik på at opretholde EU-rederiernes konkurrenceevne på verdensplan. Selv om �alliancer�
mellem store rederier og andre typer samarbejdsaftaler kan være hensigtsmæssige, har små og
mellemstore rederier stadig brug for konferencerne for at fastholde deres markedsandele, navnlig på
ruterne til og fra udviklingslande. Afskaffelsen af gruppefritagelsen kan få
konkurrencebegrænsende følger for de mindre rederier og dermed styrke de større selskabers
dominerende position.
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Kommissionen bør bruge den foreløbige overgangsperiode på fem år til at overvåge udviklingen på
markedet for linjefart, herunder også tendensen til konsolidering. Endvidere bør Kommissionen
gennemføre høringer med andre lande (OECD) for at nå frem til et passende alternativt system, der
er kompatibelt på verdensplan.

� Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 9717,  e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

Fremme af søtransport/ uddannelse af søfolk
�   Ordfører: Eduardo Chagas (Arbejdsgiverne � PT)

�   Reference: Initiativudtalelse  �  CESE 1631/2004

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

Anerkendelse af sønæringsbeviser
�   Ordfører: Eduardo Chagas (Arbejdsgiverne � PT)

Reference: KOM(2004) 311 endelig � 2004/0098 (COD) � CESE 1633/2004

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

Informationsteknologi/indre vandveje
�   Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne � NL)

�   Reference: KOM(2004) 392 endelig � 2004/0123 (COD) � CESE 1634/2004

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

* * *
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt her : http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm   (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm   (Internet)
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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: 44
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 62
Type: mailto

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

Page: 63
Type: http:

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