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POLSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET AFGÅET VED DØDEN 
 
 
 
 
På plenarmødet den 4. juli 2005 fik Europa-Parlamentet meddelelse om, at Filip ADWENT, polsk medlem 
af Europa-Parlamentet, den 26. juni 2005 var afgået ved døden, og konstaterede, at mandatet således var 
ledigt fra den 27. juni 2005. 
 
Adwent havde været medlem af Parlamentet siden den 20. juli 2004 og tilhørte Gruppen for 
Selvstændighed/Demokrati. 
 
Han var medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og næstformand i Delegationen til 
Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine. 
 
 

* * * 
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET 
 
 
 
Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelse til Europa-Parlamentets medlemmer 
 

Nr. 32/05 Godtgørelse af udgifter til medlemmernes assistenter 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat: 
 
 

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

Bruxelles :  Paul-Henri Spaak 8B/66  Tlf.  43722 
 
 
 
 * * * 
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT 
 
 
 
 
 

ET TYSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT 
I EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
På mødet den 4. juli 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Armin LASCHET (PPE-DE/DE) 
 
 
er indehaver af et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet.  
 
I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet 
derfor med virkning fra den 30. juni 2005. 
 
 

* * * 
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OFFICIEL MEDDELELSE OM UDPEGELSEN 

AF DE RUMÆNSKE OBSERVATØRER I EUROPA-PARLAMENTET 
 
Med skrivelse af 13. juli 2005 har Rumæniens kompetente myndigheder meddelt listen over rumænske 
observatører i Europa-Parlamentet. 
 
Parlamentet vil tage listen til efterretning på mødet den 26. september 2005 med virkning fra den 26. 
september 2005. 
 
DEPUTERETKAMMERET 

 
SENATET 

ANASTASE Roberta 
BĂRBULEŢIU Tiberiu 
BECŞENESCU Dumitru 
BURUIANĂ Daniela 
CORLĂŢEAN Titus 
COŞEA Mircea 
CREŢU Gabriela 
DUMITRESCU Cristian 
GANŢ Ovidiu 
HOGEA Vlad 
KELEMEN Atilla 
KÓNYA HAMAR Sándor 
MARINESCU Marian Jean 
MUSCĂ Mona 
PAŞCU Ioan Mircea 
PODGOREAN Radu 
POPEANGĂ Petre 
RITZI IACOB Monica 
SÂRBU Daciana 
SEVERIN Adrian 
SILAGHI Ovidiu 
TURCAN Raluca 
ZGONEA Valeriu 

ATHANASIU Alexandru 
CIORNEI Silvia 
CIOROIANU Adrian Mihai 
CREŢU Corina 
DÂNCU Vasile 
DUCA Viorel Senior 
MIHĂESCU Eugen 
NICOLAE Şerban 
PETRE Maria 
POPA Nicolae-Vlad 
SZABÓ Károly Ferenc 
TÂRLE Radu 

 
 
 
 
 
 
 



EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 

 

12 

Bulletin 05.09.2005 
 

- DA - PE 360.490 

LISTE OVER DE TVÆRPOLITISKE GRUPPER I EUROPA-PARLAMENTET 
 der er oprettet i overensstemmelse med det regulativ, Formandskonferencen vedtog den 16. december 1999 

(Situationen pr.01/07/2005.) 
 
 
 

Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 

 
15/12/2004 

 
EBNER Michl 

 
PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

 
06/01/2005 

 
TABAJDI Csaba Sándor 

 
PPE/DE 
PSE 
ALDE             

 
CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

 
07/01/2005 

 
HIERONYMI Ruth 

 
PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY  20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
TRADE UNION COORDINATION GROUP 

 
20/01/2005 

 
HUGHES Stephen 

 
PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       

 
ANTI-RACISM AND DIVERSITY 

 
28/01/2005 

 
MORAES Claude 

 
PSE            
ALDE 
GUE/NGL 

 
SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 

 
28/01/2005 

 
KARAS Othmar 

 
PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
GLOBALISATION INTERGROUP 

 
30/03/2005 

 
FORD Glyn 

 
PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 

 
08/04/2005 

 
LULLING Astrid 

 
PPE/DE 
IND/DEM 

 
HEALT AND CONSUMER 

 
13/04/2005 

 
AYUSO GONZALEZ Pilar 

 
PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 LUCAS Varoline 
PRÜGER Tobias (Co-
Présidents) 

PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 10.08.2005) 
 
 
Stiller Emne Nr 

João Pinheiro Mindskelse af risikoen for jordskælv P-2250/05 

Hiltrud Breyer Overtrædelse eller tilsidesættelse af flere EF-direktiver i 
forbindelse med nuværende og planlagte grusgrave 

E-2251/05 

Daniel Caspary Oligopol i verdenshandelen med jernmalm E-2252/05 

Gay Mitchell Forholdene i institutioner for mentalt syge og 
handicappede i Rumænien 

E-2253/05 

Bill Newton Dunn Forenklet skatte- og afgiftsberegning for små og 
mellemstore virksomheder 

E-2254/05 

Jean Lambert Tilbageholdelse af Abdullah Öcalan E-2255/05 

Simon Busuttil Restriktioner for EU-fodboldspillere i den maltesiske liga E-2256/05 

Simon Busuttil Lokale spilleres klubskift i den maltesiske fodboldliga E-2257/05 

Piia-Noora Kauppi Initiativ fra Kommissionen om selvslukkende cigaretter? E-2258/05 

Luciana Sbarbati Rumænien: børn, der er ofre for moratoriet og loven om 
internationale adoptioner 

E-2259/05 

Ilda Figueiredo Bevarelse af den portugisiske montado (arealer bevokset 
med kork- og steneg, som også giver føde til svin) 

E-2260/05 

Ilda Figueiredo Mangel på statistiske oplysninger om Portugal E-2261/05 

Lilli Gruber Alternative brændstoffer - naturgas til biler - de svære 
valg 

P-2262/05 

Georgios Karatzaferis Klager over ASEP i Grækenland E-2263/05 

Georgios Karatzaferis Ødelæggelse af den græske ferskenproduktion E-2264/05 

Graham Watson Den planlagte nedrivning af huse i Silwan E-2265/05 

Bart Staes Menneskerettigheds- og miljøsituationen i Guatemala E-2266/05 

Eija-Riitta Korhola Romaernes situation i Østeuropa, især i Slovakiet E-2267/05 

Salvador Garriga Polledo Gensidighed mellem Saudi-Arabien og EU i forbindelse 
med religiøs praksis 

E-2268/05 

Salvador Garriga Polledo Behov for en indsats fra Kommissionens side for at gøre 
sig mere forståelig for EU-borgerne 

E-2269/05 

Salvador Garriga Polledo EU-overvågningscener mod tørke E-2270/05 
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Péter Olajos EBRD og dens forbindelser med Kumtor-guldminen - 
EU-midler til støtte af miljøskadelig mineaktivitet 

E-2271/05 

Roberta Angelilli Europæisk fond for trafikofre og udarbejdelse af et fælles 
europæisk model for anmeldelse af ulykker 

E-2272/05 

Erik Meijer og André Brie Indrejsevisa for indbyggere i Belarus og hindringer ved 
rejser med tog eller ad landevej til møder, som afholdes i 
Schengen-landene 

E-2273/05 

Paulo Casaca Videnskabelig forberedelse af Kommissionens beretning 
om smørforfalskning 

E-2274/05 

José García-Margallo y Marfil Skotøjsindustrien og importen fra Kina P-2275/05 

Mairead McGuinness Ældreforsorg i Europa P-2276/05 

Simon Coveney Bistand til forældreløse i Zambia P-2277/05 

Kathalijne Buitenweg Energimærkning af fjernsyn P-2278/05 

Gay Mitchell Mål for udviklingsbistanden på 0,7 % E-2279/05 

Gay Mitchell Fjerkræinfluenza E-2280/05 

Kathalijne Buitenweg Gasboringer i den nederlandske del af Vadehavet E-2281/05 

Hélène Goudin EU-bistand E-2282/05 

Hélène Goudin Bistand til Jordan E-2283/05 

Hélène Goudin EU-støtte E-2284/05 

Bernat Joan i Marí Millenniummålene P-2285/05 

Ursula Stenzel Installation af partikelfilter til dieseludstødning i 
motorkøretøjer 

P-2286/05 

Miroslav Mikolášik Embryostamcelleforskning P-2287/05 

Georgios Karatzaferis Uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelse af 
midler fra den tredje fællesskabsstøtteramme uddelt af 
forskellige græske ministerier samt ansvaret for tabet af 
738 millioner euro 

E-2288/05 

Georgios Karatzaferis Faren for yderligere nedskæringer i støtten til Grækenland 
under den tredje fællesskabsstøtteramme 

E-2289/05 

Georgios Karatzaferis Et barns druknedød i en offentlig swimmingpool i 
Grækenland 

E-2290/05 

Georgios Karatzaferis Den græske regerings ansvar for de græske kommuners og 
lokalsamfunds ringe udnyttelse af midlerne 

E-2291/05 

Georgios Karatzaferis Fare for forældelse af sager vedrørende ulovlige handler 
på den græske børs mellem 1999 og 2001 

E-2292/05 
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Frank Vanhecke Belgiens bemærkninger til grønbogen om økonomisk 
migration 

E-2293/05 

Frank Vanhecke Sanktioner mod Cuba E-2294/05 

Frank Vanhecke Overtrædelse af menneskerettighederne i Kina E-2295/05 

Frank Vanhecke Retsgrundlaget for møder i "Rumrådet" E-2296/05 

Margrietus van den Berg Krænkelser af menneskerettighederne i Togo E-2297/05 

Paulo Casaca Bekæmpelse af smugling af ulovlige stoffer organiseret af 
det iranske regime 

E-2298/05 

Paulo Casaca Bevarelse af montado (lunde med steneg og korkeg, hvor 
grise fouragerer) 

E-2299/05 

Paulo Casaca Den europæiske skovbrugsstrategi E-2300/05 

Sajjad Karim Religiøs ydmygelse af muslimer i amerikansk fangenskab P-2301/05 

Ivo Belet Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben P-2302/05 

Marianne Thyssen Handelshindringer i Frankrig for belgiske producenter af 
varemærkede mejeriprodukter 

P-2303/05 

Carlos Coelho Gennemførelse af direktiver i national lovgivning P-2304/05 

Luciana Sbarbati Den fælles markedsordning for sukker: en reform med 
skadelige konsekvenser 

E-2305/05 

Adriana Poli Bortone Meda-midler til foreninger i Euro-Middelhavsområdet E-2306/05 

Vittorio Agnoletto Retten til sundhed samt inficeret blod i Italien og Europa E-2307/05 

Philip Claeys Samarbejde med Eutelsat E-2308/05 

Paulo Casaca Overholdelse af direktiv 86/609/EØF med henblik på 
toksinundersøgelse af muslinger 

E-2309/05 

Dimitrios Papadimoulis Børneleukæmi og højspændingsledninger E-2310/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af fællesskabslovgivningen vedrørende 
den offentlige sundhed og forbrugerbeskyttelse i den 
græske lovgivning 

E-2311/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af EU's told- og skattelovgivning i den 
græske lovgivning 

E-2312/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af Fællesskabets miljølovgivning i græsk 
lovgivning 

E-2313/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af EU's konkurrencelovgivning i den 
græske lovgivning 

E-2314/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af fællesskabslovgivningen vedrørende 
informationssamfundet i græsk lovgivning 

E-2315/05 
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Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af Fællesskabets retsakter vedrørende det 
indre marked i græsk lovgivning 

E-2316/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af fællesskabslovgivningen vedrørende 
beskæftigelse og sociale anliggender i græsk lovgivning 

E-2317/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af Fællesskabets retsakter på 
virksomheds- og erhvervsområdet i græsk lovgivning 

E-2318/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af Fællesskabets retsakter på energi- og 
transportområdet i græsk lovgivning 

E-2319/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af fællesskabslovgivningen vedrørende 
retlige og indre anliggender i den græske lovgivning 

E-2320/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Undersøgelse vedrørende harmonisering af dimensionerne 
for køretøjer til vejtransport 

P-2321/05 

Jillian Evans De strategiske retningslinjer for Fællesskabets 
Samhørighedspolitik - Prioritering af Natura-2000 

P-2322/05 

Mario Mantovani Indførelse af pengesedler i små værdier i euroområdet P-2323/05 

Christopher Heaton-Harris Fri bevægelighed for varer i Den Europæiske Union E-2324/05 

Charles Tannock Det officielle Tyrkiets forskelsbehandling af syriske 
kristne, som er naturaliserede europæiske statsborgere 

E-2325/05 

Charles Tannock Tilbageholdelse af en kristen pastor i Kina E-2326/05 

Alyn Smith Skotsk gælisk E-2327/05 

Mario Mantovani Indførelse af pengesedler i små værdier i euroområdet E-2328/05 

Georgios Karatzaferis Kommissær Rehns brug af unøjagtige begreber E-2329/05 

Diana Wallis Veterinærlægemidler (2004/28/EF) P-2330/05 

Glyn Ford Billetsalg E-2331/05 

José Ribeiro e Castro Kontakten mellem EU og Hamas E-2332/05 

Cecilia Malmström Tyrkiets højesteret lukker Egitim Sen E-2333/05 

Willy Meyer Pleite Manglende overholdelse af Fællesskabets retsakter på 
miljøområdet 

E-2334/05 

Anja Weisgerber EU-støtte til virksomhedsflytninger til Tjekkiet E-2335/05 

Anja Weisgerber Fuglebeskyttelsesdirektiv 79/409/EØF - jagt på hedehøge E-2336/05 

Glyn Ford Grænsearbejdere E-2337/05 

Marian Harkin Situationen på rumænske institutioner for mentalt 
handicappede 

P-2338/05 

Ignasi Guardans Cambó Forsvundne personer E-2339/05 
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Antonio López-Istúriz White Forhøjelse af flypriserne på ruterne mellem de spanske øer E-2340/05 

Ignasi Guardans Cambó Forsvundne personer E-2341/05 

Christopher Heaton-Harris Friheden til at bosætte sig i Den Europæiske Union E-2342/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Den voksende konflikt mellem bygge- og anlægsprojekter 
og mobiliteten som følge af det nederlandske statsråds 
overholdelse af EU's standarder for NO2 og småpartikler 

E-2343/05 

Erik Meijer Isolering af Kosovo i forhold til udlændinge ved 
begrænset adgang til lands og på grund af en midlertidigt 
indstillet og stærkt begrænset kollektiv trafik 

E-2344/05 

Erik Meijer Serbiske grænsevagters indsamling af oplysninger hos 
rejsende til lands og et muligt bidrag til derved at isolere 
Kosovo i forhold til udlændinge 

E-2345/05 

Graham Watson Medlemsstaternes håndhævelse af EF-Domstolens domme E-2346/05 

Margrete Auken Med udfasningen af olietankskibe med enkeltskrog 
forvandles et skib, der stadigvæk kan sejle, samtidig til 
"affald" 

E-2347/05 

Margrete Auken Passende hasteforanstaltninger med henblik på behørig 
anvendelse af forordning (EØF) nr. 259/93 om udfasede 
olietankskibe med enkeltskrog og det dertil knyttede 
fælles gennemførelsesprogram 

E-2348/05 

Margrete Auken Fremskyndet udfasning af skibe med enkeltskrog bør ikke 
føre til en stigning i antallet af fartøjer, der skrottes på en 
risikofyldt måde 

E-2349/05 

Vittorio Agnoletto Vedvarende massakrer i Irak E-2350/05 

Yannick Vaugrenard Kommissionens praksis over for lande uden for Den 
Europæisk Union, der udøver illoyal konkurrence i 
skibsbygningssektoren 

P-2351/05 

Roberta Angelilli Manglende flytning af Agenturet for 
Levnedsmiddelsikkerhed 

P-2352/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sikkerhed til søs E-2353/05 

Peter Skinner Eksport af levende kvæg til Egypten og Libanon E-2354/05 

Claude Moraes Genemførelse af udkast til Rådets rammeafgørelse om 
racistiske handlinger 

E-2355/05 

Roberta Angelilli Midler til velgørenhedsorganisationer E-2356/05 

Hélène Goudin Handel med alkohol via internettet E-2357/05 

Georgios Karatzaferis Antagelse af et kontrolfirma til at føre kontrol med ESF-
projekter i Grækenland 

E-2358/05 
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Georgios Karatzaferis Fast afholdelse af De Olympiske Lege i Grækenland og 
Kommissionens initiativer 

E-2359/05 

Georgios Karatzaferis Mangel på information om udviklingen i projekter med 
teknisk bistand i Grækenland 

E-2360/05 

Ashley Mote Veteranfly E-2361/05 

Ashley Mote Det tredje direktiv om kørekort E-2362/05 

Frederika Brepoels Subsidiering af erosionsbekæmpelse E-2363/05 

Jan Ehler Vedvarende energi E-2364/05 

Manolis Mavrommatis Kultur 2000-programmet E-2365/05 

Dimitrios Papadimoulis Banankartel E-2366/05 

Dimitrios Papadimoulis Evaluering af programmerne for romaernes sociale 
integration i Grækenland 

E-2367/05 

Dimitrios Papadimoulis Cabotagesejlads E-2368/05 

Fiona Hall Extra-Regio E-2369/05 

Giovanni Pittella Radioaktivt affald i Basilicata (Italien) E-2370/05 

Bart Staes Etisk adfærd hos Kommissionens tjenestemænd E-2371/05 

Koenraad Dillen Anerkendelse af gælisk som det 21. officielle arbejdssprog E-2372/05 

Koenraad Dillen Medieboykot i Belgien i forbindelse med diskussionerne 
om den europæiske forfatning 

E-2373/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Skatte- og afgiftssvig i forbindelse med EU's import af 
varer fra Kina 

E-2374/05 

Bernhard Rapkay Brændstofturisme og harmonisering af beskatning E-2375/05 

Herbert Bösch Korruptionsmistanke i forbindelse med en EADS-kontrakt 
i Rumænien 

E-2376/05 

Ashley Mote De korte pengemarkeder E-2377/05 

Ashley Mote Analyse af anvendelsen af offentlige midler E-2378/05 

Ashley Mote Revisionsrettens uafhængighed E-2379/05 

Ashley Mote Databeskyttelseslovgivning E-2380/05 

Ashley Mote International regnskabsføring E-2381/05 

Ashley Mote National revision E-2382/05 

Ashley Mote Anvendelse af offentlige midler E-2383/05 

Cristiana Muscardini Fungerer Schengen? E-2384/05 
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Camiel Eurlings Kontakt mellem Hamas og EU E-2385/05 

Edite Estrela Drab på kvinder i Guatemala E-2386/05 

Edite Estrela Drab på kvinder i Guatemala E-2387/05 

Reino Paasilinna Særprogram "Idéer" under det syvende rammeprogram - 
incitamenter for topforskere til at vende tilbage til Europa 

E-2388/05 

Zuzana Roithová Forsinket gennemførelse af oplysningskampagner om 
forbrugerrettigheder i de nye medlemsstater 

P-2389/05 

Zuzana Roithová Deltagelse i forbrugerorganisationsprojekter (frivilligt 
arbejde) 

E-2390/05 

Dan Jørgensen Overholdelse af Baselkonventionen E-2391/05 

James Allister Nordkorea E-2392/05 

James Allister Religiøse rettigheder i Tyrkiet E-2393/05 

James Allister Religiøse rettigheder i Tyrkiet E-2394/05 

Chris Davies Rumænien og Bulgarien E-2395/05 

Bart Staes og andre Brud på fuglebeskyttelsesdirektivet i Malta E-2396/05 

Bart Staes og andre Forårsjagt i Malta E-2397/05 

Bart Staes og andre EU-undersøgelsesmission til Malta E-2398/05 

Bart Staes og andre Overtrædelser af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag IV på 
Malta 

E-2399/05 

Bart Staes og andre Overtrædelser af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag IV i 
Malta 

E-2400/05 

Bart Staes og andre Fortsat fuglefangst i Malta efter 2008 E-2401/05 

Bart Staes og andre Import af fredede fuglearter i Malta E-2402/05 

Bart Staes og andre Håndhævelse af fuglebeskyttelsesdirektivet i Malta E-2403/05 

Bart Staes og andre Fremskridt inden for gennemførelsen af undtagelsen 
vedrørende naturbeskyttelse i Malta 

E-2404/05 

Bart Staes og andre Salg af finker på lokale fuglemarkeder i Malta E-2405/05 

Bart Staes og andre Maltas årlige rapport om de fremskridt, der er opnået 
inden for anvendelsen af overgangsforanstaltningen om 
naturbeskyttelse 

E-2406/05 

Jeffrey Titford Omkostninger i forbindelse med den nye EU-server P-2407/05 

Toine Manders Svig med kreditkort P-2408/05 
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María Sornosa Martínez Manglende overholdelse af direktiv 1999/22/EF i den 
zoologiske have i Valencia 

E-2409/05 

David Hammerstein Mintz Overtrædelser i forbindelse med byggemodningsprojekt i 
Cullera 

E-2410/05 

Bernat Joan i Marí Sænkning af en fregat i et område af fællesskabsbetydning 
og et særligt fuglebeskyttelsesområde 

E-2411/05 

Mogens Camre Undertrykkelse af ytringsfriheden i Tyrkiet E-2412/05 

Mogens Camre At indlede forhandlinger på skrømt E-2413/05 

Stavros Arnaoutakis Den Europæiske Fiskerifond - afsidesliggende øer E-2414/05 

Dimitrios Papadimoulis Århuskonventionen E-2415/05 

Dimitrios Papadimoulis Romaernes boligrettigheder i Grækenland E-2416/05 

Maria Matsouka Olieprisernes himmelflugt E-2417/05 

Evangelia Tzampazi Glemte sygdomme E-2418/05 

Richard Corbett Rubrik om religiøst tilhørsforhold i pas E-2419/05 

Jeffrey Titford Udbetalinger i Frankrig inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik 

E-2420/05 

Eija-Riitta Korhola Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union E-2421/05 

Catherine Stihler Genbrugte dæk E-2422/05 

Proinsias De Rossa Det tekniske arrangement mellem EU og Israel og 
ændring af oprindelsesprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Israel 

E-2423/05 

Proinsias De Rossa Ændring af oprindelsesprotokollen i associeringsaftalen 
EU-Israel 

E-2424/05 

Proinsias De Rossa Ændring af oprindelsesprotokollen i associeringsaftalen 
EU-Israel 

E-2425/05 

Proinsias De Rossa Det tekniske arrangement vedrørende toldsamarbejdet 
mellem EU og Israel 

E-2426/05 

Proinsias De Rossa "Det tekniske arrangement" i forbindelse med EU's 
toldsamarbejde med Israel 

E-2427/05 

Erik Meijer En kurdisk åndelig leders forsvinden og uopklarede død i 
Syrien og overholdelsen af menneskerettighederne som 
led i Euro-Middelhavsdialogen 

E-2428/05 

Bart Staes Emissioner fra personbiler og ACEA's frivillige aftale E-2429/05 

Bart Staes Illegale transporter og handel med nukleart materiale E-2430/05 

Paulo Casaca Risiko for epidemi E-2431/05 
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Paulo Casaca Europæiske virksomheders handel med torturredskaber E-2432/05 

Catherine Stihler Kreditreklamer og børnetv P-2433/05 

Maria Matsouka Alvorlige sundhedsrisici for landbrugere og indbyggere i 
landdistrikterne som følge af brugen af ukontrollerede 
pesticider 

E-2434/05 

Simon Coveney Bilafgifter E-2435/05 

Richard Corbett Udgifter til tjenesterejser E-2436/05 

Luca Romagnoli Uddrivelse fra Istria - Fiume - Dalmatien E-2437/05 

Luca Romagnoli Uddrivelse fra Istria - Fiume - Dalmatien E-2438/05 

Antonio Tajani og andre Initiativer til fordel for euroen E-2439/05 

Antonio Tajani og andre Initiativer til fordel for euroen E-2440/05 

Roberto Musacchio, Antonio Di 
Pietro og Monica Frassoni 

Malpensa 2000-lufthavnen - klage 2001-5129 E-2441/05 

Roberta Angelilli Kampagne for beskyttelse af sundhed og bevidste 
forbrugervalg 

E-2442/05 

Mario Borghezio Genindførelse af turbanen i Tyrkiet E-2443/05 

Stefano Zappalà Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut E-2444/05 

Bart Staes Europæisk anmeldelsescentral for proformaægteskaber E-2445/05 

Mia De Vits Midlertidig registrering af lette motorcykler i en anden 
unionsmedlemsstat 

E-2446/05 

Marianne Thyssen Sociale konsekvenser af sukkerreformen i 
medlemsstaterne 

E-2447/05 

Erik Meijer Højnelse af færdselssikkerheden gennem indførelse af 
krav til udsyn i stedet for produktkrav for systemer til 
afhjælpning af blinde vinkler i vejgodstransporten 

E-2448/05 

Jonas Sjöstedt Forbud mod vaskeanvisninger i Sverige P-2449/05 

Dimitrios Papadimoulis Brunkulbaseret elproduktionsanlæg i Messinia E-2450/05 

Baroness Sarah Ludford Internationale togrejser E-2451/05 

Bernat Joan i Marí Situationen for roma-samfundene i Patras E-2452/05 

Bernat Joan i Marí Situationen for roma-samfundene i Patras E-2453/05 

Koenraad Dillen Overtrædelser af færdselsloven i udlandetx E-2454/05 

Koenraad Dillen Kommissionsmedlem Louis Michels udtalelser E-2455/05 

Jonas Sjöstedt Behandlingen af forfatteren Yossef Azizi Banitorotof E-2456/05 
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Marie-Arlette Carlotti Strålebehandlede levnedsmiddelingredienser P-2457/05 

José Silva Peneda Tekstilaftalen mellem EU og Kina P-2458/05 

Jeffrey Titford Retlig og finansiel myndighed til Kommissionens aktioner E-2459/05 

Hélène Goudin Vaskeanvisninger på tøj E-2460/05 

Cristina Gutiérrez-Cortines Kvægbrucellose i Spanien P-2461/05 

Albert Maat Fælles indsats i MERCOSUR-landene til bekæmpelse af 
mund- og klovsyge 

P-2462/05 

Dimitrios Papadimoulis Sagsanlæg imod Grækenland ved EF-Domstolen E-2463/05 

Dimitrios Papadimoulis Forvaltning af olieaffald E-2464/05 

Dimitrios Papadimoulis Grækenlands overtrædelser af Fællesskabets 
miljølovgivning 

E-2465/05 

Luciana Sbarbati Endometriose - en folkesygdom E-2466/05 

Paul van Buitenen Indtrykket af interessekonflikter hos delegationsledere og 
undgåelse heraf 

E-2467/05 

Renato Brunetta Konsekvenser af importen fra Kina for sektoren for 
skæreredskaber 

P-2468/05 

Christopher Heaton-Harris Tømmer af tropisk hårdt træ - FSC-certificering E-2469/05 

Cristiana Muscardini Mørklægning af internetsider med pædofilt indhold i 
Europa 

E-2470/05 

Cristiana Muscardini Indsats mod vold mod kvinder E-2471/05 

Bart Staes Konsekvensundersøgelse af havnedirektivet E-2472/05 

Glenys Kinnock FP7 og oversete sygdomme E-2473/05 

Salvatore Tatarella Demokratiske valg i Albanien E-2474/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Fremskyndet udvinding af let tilgængelige 
naturgasforekomster og stigende afhængighed af import 
som følge af virksomhedernes omkostningsbegrænsninger 

E-2475/05 

Ilda Figueiredo Støtteforanstaltninger til afhjælpning af tørkeproblemerne 
i Portugal 

E-2476/05 

Ilda Figueiredo Efterladelse af patronhylstre i jagtreservater E-2477/05 

Véronique De Keyser Grænserne mellem EU, Estland og Rusland P-2478/05 

Toomas Ilves Grænserne mellem EU, Estland og Rusland P-2479/05 

Nikolaos Vakalis EU's nye antirygekampagne "HELP - et liv uden tobak" P-2480/05 
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Timothy Kirkhope Pecheney/Alcan og de syv tjenestemænd i 
Generaldirektoratet for Konkurrence, som har bistået de 
franske myndigheder med hensyn til eventuel 
insiderhandel med aktier 

P-2481/05 

Joost Lagendijk Den tekniske ordning EU-Israel og protokol 4 i 
associeringsaftalen EU-Israel 

P-2482/05 

Josu Ortuondo Larrea Undervisningsfaget IKT og IKT-lærere i Spanien E-2483/05 

María Sornosa Martínez Område af fællesskabsbetydning - Fontanars dels Alforins E-2484/05 

Manolis Mavrommatis Piratkopiering af cd'er, cdrs'er og dvd-film E-2485/05 

Dimitrios Papadimoulis Situationen for projekter under Samhørighedsfonden i 
græske regioner i 2004 

E-2486/05 

Terence Wynn Indbyggerne på Chagosøerne E-2487/05 

Werner Langen Sæsonarbejdere fra Polen P-2488/05 

Andreas Mölzer Kroatiens tiltrædelse P-2489/05 

Luigi Cocilovo Europaskolerne P-2490/05 

Alfredo Antoniozzi Lovligheden af aftale mellem SS Lazio og de italienske 
skattemyndigheder - anmodning om endeligt svar til 
afklaring af statsstøttelovgivningens rækkevidde 

P-2491/05 

María Salinas García Udsættelse af reformen af bomuldssektoren P-2492/05 

Elspeth Attwooll Fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer P-2493/05 

Andreas Mölzer Ejendomserhvervelse i Nordcypern E-2494/05 

Pier Panzeri Tørke i Italien P-2495/05 

Caroline Lucas Ændring af oprindelsesprotokollen i associeringsaftalen 
mellem EU og Israel 

P-2496/05 

Renate Sommer Fastholdelse af gmo-forbuddet i Rådet (miljø) P-2497/05 

Willy Meyer Pleite Rådets direktiv 93/37/EØF om samordning af 
fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige 
bygge- og anlægskontrakter 

E-2498/05 

Werner Langen Sæsonarbejdere fra Polen E-2499/05 

Werner Langen Konsekvenser af reformerne af den fælles 
landbrugspolitik for landbrug i grænseregionen 
Tyskland/Belgien 

E-2500/05 

Werner Langen Konsekvenser af reformerne af den fælles 
landbrugspolitik for landbrug i grænseregionen 
Tyskland/Belgien 

E-2501/05 
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Werner Langen EU-bestemmelser om overførsler E-2502/05 

Werner Langen Toldgebyrer Rumænien E-2503/05 

Georgios Papastamkos Anlæggelse af en deponeringsplads for atomaffald i 
FYROM 

E-2504/05 

Georgios Papastamkos FYROM's provokerende opførsel over for en EU-
medlemsstat 

E-2505/05 

Panagiotis Beglitis, Stavros 
Lambrinidis og Nikolaos Sifunakis 

Den økumeniske karakter af det ortodokse patriarkat  
Istanbul og det teologiske seminarium på Chalki 

E-2506/05 

Jana Hybášková Eurobarometer-metoder E-2507/05 

Robert Goebbels Nederlandenes faktiske nettobidrag til Den Europæiske 
Unions budget 

E-2508/05 

Robert Goebbels Internetoperatørers gebyrmisbrug E-2509/05 

Robert Goebbels Overfakturering i forbindelse med "roaming" E-2510/05 

Stefano Zappalà Uddannelse i civile aspekter af krisestyring (Training for 
Civilian Aspects of Crisis Management) 

E-2511/05 

José Ribeiro e Castro Angola - valg og uddannelse af valgtilforordnede E-2512/05 

Christofer Fjellner Statslige spillemonopoler E-2513/05 

Werner Langen Den europæiske ål truet P-2514/05 

Evangelia Tzampazi Ændring af ansættelsesordningen i Grækenlands 
teleselskab OTE 

E-2515/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Udtørring af det østlige og sydlige Spanien og 
videreførelse af projekter, som medfører et stadig stigende 
behov for ferskvand til boliger og arbejdspladser 

E-2516/05 

Hiltrud Breyer Gennemførelse af EU's antidiskrimineringsdirektiver i 
Tyskland 

P-2517/05 

Stavros Lambrinidis National lovgivning og praksis for indsamling, lagring og 
behandling af personlige data inden for elektronisk 
kommunikation 

P-2518/05 

Paul van Buitenen Luxembourgs betalinger i EU P-2519/05 

 Spørgsmål annulleret E-2520/05 

Hiltrud Breyer Forbud mod Bt 176 E-2521/05 

Paulo Casaca Logbog E-2522/05 

Paulo Casaca Sandheden ifølge Kommissionen E-2523/05 

Hélène Goudin EU's fiskeriaftaler med tredjelande E-2524/05 
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Hélène Goudin EU's sukkersektor E-2525/05 

Philip Claeys Muligt forbud mod lærernes fagforening Egitim-Sen i 
Tyrkiet 

E-2526/05 

Edite Estrela Misbrug af afrikanske børn i ritualer i Det Forenede 
Kongerige 

E-2527/05 

Edite Estrela Misbrug af afrikanske børn i ritualer i Det Forenede 
Kongerige 

E-2528/05 

Edite Estrela Mord på kvinder i Mexico E-2529/05 

Edite Estrela Mord på kvinder i Mexico E-2530/05 

Giusto Catania Overholdelse af de borgerlige og sociale rettigheder P-2531/05 

Hélène Goudin Handel med varer og tjenester over internettet P-2532/05 

Jo Leinen Styrkelse af Den Internationale Straffedomstol og 
gennemførelse af handlingsplanen 

E-2533/05 

Chris Davies Handel med narkotika E-2534/05 

Chris Davies Handel med narkotika E-2535/05 

Chris Davies "Sorte" fisk E-2536/05 

Chris Davies Atomreaktor i Tjernobyl E-2537/05 

Chris Davies Overlæssede lastbiler E-2538/05 

Chris Davies Direkte handel med Nordcypern E-2539/05 

Chris Davies Ansættelsespolitik og Det Europæiske 
Fødevaresikkerhedsagentur 

E-2540/05 

Arlene McCarthy Behandling af dyr i bure E-2541/05 

Christopher Heaton-Harris Genmodificeret humant insulin E-2542/05 

Christopher Heaton-Harris Genmodificeret humant insulin E-2543/05 

Christopher Heaton-Harris Genmodificeret humant insulin E-2544/05 

Christopher Heaton-Harris Genmodificeret humant insulin E-2545/05 

Christopher Heaton-Harris Genmodificeret humant insulin E-2546/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-2547/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-2548/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-2549/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-2550/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-2551/05 
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Miguel Portas Mikrokreditprogrammer i tredjelandene E-2552/05 

Philip Claeys Danuta Hübners udtalelser om forhandlinger med Tyrkiet E-2553/05 

Hiltrud Breyer Bt-176's genetiske struktur E-2554/05 

Gay Mitchell Pressefrihed i Zimbabwe E-2555/05 

Hiltrud Breyer EFSA's uafhængighed E-2556/05 

Hiltrud Breyer Langsigtet indvirkning af GMO'er E-2557/05 

Proinsias De Rossa Skoletaskers vægt E-2558/05 

Proinsias De Rossa Offentlig adgang i landdistrikterne E-2559/05 

Proinsias De Rossa Meddelelse om mindstegarantier for socialsikring E-2560/05 

Proinsias De Rossa Fællesskabsinitiativer om offentlig adgang i 
landdistrikterne 

E-2561/05 

Proinsias De Rossa Kontrol af ulovlig transport af affald ud af Irland E-2562/05 

Proinsias De Rossa Omkostningsgennemsigtighed og deponering af affald E-2563/05 

Proinsias De Rossa De sudanesiske myndigheders tilbageholdelse af 
medlemmer af Sudanese Social Development 
Organisation (SUDO) 

E-2564/05 

Proinsias De Rossa Bortskaffelse af forurenet brydningsmateriale i de 
tidligere Tynagh-miner i Galway i Irland 

E-2565/05 

Proinsias De Rossa Grønbog om økonomisk migration E-2566/05 

Proinsias De Rossa Endometriose E-2567/05 

Proinsias De Rossa Ret til forældreorlov i den irske statsforvaltning E-2568/05 

Proinsias De Rossa Vurderinger af indvirkningen på miljøet og adgang til 
klage og domstolsprøvelse 

E-2569/05 

Proinsias De Rossa ESPON-undersøgelse om forholdet mellem byer og 
landdistrikter i Europa 

E-2570/05 

Proinsias De Rossa Etablering af nationale håndhævelsesorganer med henblik 
på beskyttelse af luftfartspassagerers rettigheder 

E-2571/05 

Proinsias De Rossa EU-kriterier for udviklingsbistand E-2572/05 

Francis Wurtz Fremtiden for Fordfabrikkerne i Blanquefort E-2573/05 

Monica Frassoni Combined cycle kraftvarmeværk i Gissi, Italien E-2574/05 

Erik Meijer De internationale transportører med base i Nederlandene, 
der lidt efter lidt fortrænges af dårligt aflønnede 
nytilkomne fra andre medlemsstater og fra tredjelande 

E-2575/05 
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Erik Meijer Metoder til at omgå loven ved hvervning af billigt 
transportpersonale uden for egen medlemsstat og 
overflytning af kontrakter 

E-2576/05 

Jonas Sjöstedt Fængslede børn i amerikanske fængsler E-2577/05 

Mia De Vits Liberalisering af energimarkedet P-2578/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse i 
Irland 

E-2579/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om beskatning af 
energiprodukter 

E-2580/05 

Proinsias De Rossa Indførelse af et ansøgningsgebyr i forbindelse med 
registrering som læge i Irland 

E-2581/05 

Proinsias De Rossa Irlands nationale emissionsplaner for luftforurenende 
stoffer 

E-2582/05 

Proinsias De Rossa Irlands gennemførelse af Seveso-direktivet E-2583/05 

Proinsias De Rossa Irsk rapportering om anvendelse af ozonnedbrydende 
stoffer 

E-2584/05 

Proinsias De Rossa Undersøgelse af den irske skattefritagelse for afgifter, der 
indtjenes ved avlshingste 

E-2585/05 

Proinsias De Rossa Direktivet om risikoen for større uheld E-2586/05 

Proinsias De Rossa Større uheld uden for de anlæg, der er omfattet af Seveso-
lovgivningen 

E-2587/05 

Proinsias De Rossa Skader forårsaget af nålestik E-2588/05 

Proinsias De Rossa Børnehaver og direktivet om levnedsmiddelhygiejne E-2589/05 

Proinsias De Rossa Fodgængerovergange og synshæmmede personer E-2590/05 

Proinsias De Rossa Planlagt gasrørsledning i Mayo County, Irland E-2591/05 

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

E-2592/05 

Giovanni Pittella Foretagendet Cnx Siemens' forskningscenter (L'Aquila - 
Italien) 

E-2593/05 

Erik Meijer Det Europæiske År for Arbejdstagernes Mobilitet og 
manglende data vedrørende de nye EU-medlemsstater i 
forbindelse med vurderingen af konkurrenceforholdene 
mellem gamle og nye medlemsstater 

E-2594/05 

Miguel Portas Rammelovgivning om skolegang for børn af 
migrantarbejdstagere 

E-2595/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Udvikling af REGNET P-2596/05 
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Albert Maat Problemer i fiskerisektoren som følge af høje priser på 
fuelolie 

P-2597/05 

Proinsias De Rossa Inddrivelse af omkostninger til deponering af affald E-2598/05 

Proinsias De Rossa Fjernelse af affald og genopretning af Boyne Estuary 
Wetlands 

E-2599/05 

Proinsias De Rossa Revision af direktivet om modermælkserstatninger og 
tilskudsblandinger 

E-2600/05 

Proinsias De Rossa Spaniens fortsatte afvisning af at anerkende lægers 
kvalifikationsbeviser 

E-2601/05 

Proinsias De Rossa Midlertidig undtagelse fra direktivet om følgeret for 
ophavsmanden til et originalkunstværk - 2001/84/EF 

E-2602/05 

Proinsias De Rossa Åbenhed og gruppen af generaldirektører for 
arbejdsmarkedsforhold 

E-2603/05 

Proinsias De Rossa Transport af farlige stoffer i rørledninger og Seveso-
direktiverne 

E-2604/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening i Irland 

E-2605/05 

Proinsias De Rossa FN's konvention om vandrende arbejdstagere E-2606/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand ved Bray i Irland E-2607/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand ved Howth i Dublin E-2608/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand ved Letterkenny i Donegal E-2609/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand ved Shanganagh i Dublin E-2610/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand i Sligo E-2611/05 

Proinsias De Rossa Rensning af byspildevand ved Tramore i Waterford E-2612/05 

Proinsias De Rossa Stemmeret for EU-borgere ved valget til Europa-
Parlamentet i Irland 

E-2613/05 

Proinsias De Rossa Affaldseksport fra Irland E-2614/05 

Proinsias De Rossa Rammedirektivet om affald E-2615/05 

Bart Staes Forsinkelse i forbindelse med tildeling af kvalitetsmærke 
for regionale produkter 

E-2616/05 

Bart Staes Optagelse af salg af cykler og cykelprodukter i bilag H til 
det sjette momsdirektiv 

E-2617/05 

Bruno Gollnisch Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet - Det 
Europæiske Råd i december 2004 

E-2618/05 
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Udvidelse af former for behandling af 
narkotikaafhængighed til også at omfatte de nye 
medlemsstater 

P-2619/05 

James Allister Multipel sklerose E-2620/05 

Christofer Fjellner Bistand til reform af det russiske retssystem E-2621/05 

Ashley Mote De tyske toldmyndigheder E-2622/05 

Marie-Line Reynaud EU's politik på området for sociale sikringsordninger E-2623/05 

Marie-Line Reynaud EU's politik på området for sociale sikringsordninger E-2624/05 

Etelka Barsi-Pataky og andre Ulovlig chikane af virksomheder fra Ungarn/EU, der 
leverer tjenesteydelser i Tyskland 

E-2625/05 

Paul van Buitenen Finansiel støtte til lande og områder i Mellemøsten E-2626/05 

Hiltrud Breyer Kernekraftværker og trykvandsreaktorer i Slovakiet E-2627/05 

Cristiana Muscardini Fravær i plenarsalen E-2628/05 

Eija-Riitta Korhola Begrænsning af salmonellaepidemier E-2629/05 

Roberto Musacchio Offshore-terminal og gasledning mellem Porto Viro, 
Cavarzere og Minerbio i Po-flodens delta 

P-2630/05 

Luciana Sbarbati Vand - et fælles gode, menneskehedens fælles arv P-2631/05 

Konstantinos Hatzidakis Ulykker i sommerforlystelsesparker E-2632/05 

John Purvis Direktiv om biocidholdige produkter 1998/8/EF E-2633/05 

Bart Staes Optagelse af salg af cykler og cykelprodukter i bilag H til 
det sjette momsdirektiv 

E-2634/05 

José Ribeiro e Castro Den Europæiske Udviklingsfond - uddannelse med 
henblik på demokrati 

E-2635/05 

Willy Meyer Pleite Følgerne af et byggemodningsprojekt i et vådområde 
(naturparken ved Cabanes, lokalitet af 
fællesskabsbetydning, særligt fuglebeskyttelsesområde og 
område under Natura 2000) 

E-2636/05 

Willy Meyer Pleite Manglende overholdelse af direktiv 93/37/EØF i Oropesa 
(i den spanske provins Castellón) 

E-2637/05 

Cristiana Muscardini Sundhedsbeskyttelse E-2638/05 

José Ribeiro e Castro Udviklingspolitik - europæisk bistand E-2639/05 

María Salinas García Problemer med tidsplanen for reformen af den fælles 
markedsordning for sukker 

P-2640/05 

Georgios Karatzaferis Klager over den nye lufthavn i Spata P-2641/05 
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Giuseppe Castiglione Vinaftale mellem EU og Australien P-2642/05 

Christofer Fjellner Evaluering af tobaksdirektivet P-2643/05 

María Salinas García Alvorlig risiko for affolkning af de andalusiske 
landbrugsområder som følge af reformen af den fælles 
markedsordning for sukker 

E-2644/05 

María Salinas García Manglende sammenhæng mellem hhv. sukkerreformen og 
Fællesskabets samhørighedspolitik og politikken for 
jævnbyrdighed mellem områderne 

E-2645/05 

Salvador Garriga Polledo Udvidelse af Erasmus-programmet til at omfatte 
universiteter uden for Europa 

E-2646/05 

Salvador Garriga Polledo Fremtidsudsigterne for dyrkning af sukkerrør i EU E-2647/05 

Salvador Garriga Polledo Sagen mod den luxembourgske regering på grund af dens 
afgørelse om at forsinke gennemførelsen af direktiv 
98/5/EF 

E-2648/05 

Georgios Karatzaferis Inspektion af lufthavnen i Spata E-2649/05 

Bill Newton Dunn Økonomisk partnerskabsaftale med Kenya E-2650/05 

Kathalijne Buitenweg og Monica 
Frassoni 

UNODC's (FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og 
Kriminalitet) officielle udtalelse mod skadesbegrænsning 

E-2651/05 

Giuseppe Castiglione Aftale om handel med vin mellem Den Europæiske Union 
og Australien 

E-2652/05 

Giusto Catania og andre Kendelse fra Catanias regionale administrative domstol og 
seksuel orientering 

E-2653/05 

Giusto Catania og andre Kendelse fra Catanias regionale administrative domstol og 
seksuel orientering 

E-2654/05 

Luciana Sbarbati Tilbagesendelse af indvandrere med fly E-2655/05 

Erik Meijer Grusom årligt tilbagevendende ritual med hunde, der 
svinges rundt i et reb og derefter kastes i en sø i landsbyen 
Brodilovo i den kommende EU-medlemsstat Bulgarien 

E-2656/05 

Erik Meijer Gyldighed og ombytning i andre medlemstater af 
certifikater til sejlads på indre vandveje 

E-2657/05 

Christofer Fjellner Fodersteder E-2658/05 

Nikolaos Vakalis Fysisk planlægning i nærheden af virksomheder, der er 
omfattet af Seveso-direktivet 

P-2659/05 

Joost Lagendijk Den "tekniske ordning" mellem EU og Israel og protokol 
4 i associeringsaftalen mellem EU og Israel 

P-2660/05 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

36 

Bulletin 05.09.2005 
 

- DA - PE 360.490 

Fiona Hall Virkningerne af forskelsbehandling af personer med 
multipel sklerose inden for EU 

P-2661/05 

Jean-Claude Martinez Etiketter på flasker P-2662/05 

Raül Romeva i Rueda og Karin 
Scheele 

Bortførelse af en saharisk studerende E-2663/05 

Dimitrios Papadimoulis Meddelelse fra FN om tortur i Guantanamo E-2664/05 

Dimitrios Papadimoulis Græske bankers forsikringsordning E-2665/05 

Dimitrios Papadimoulis Bøder for dårlig forvaltning og fejl og forsømmelser i 
forbindelse med samfinansierede projekter 

E-2666/05 

Dimitrios Papadimoulis Brændstofpriser E-2667/05 

Nikolaos Vakalis Mærkning af tekstilvarer og beskyttelse af forbrugernes 
helbred 

E-2668/05 

Georgios Karatzaferis Udlån af nationale eksperter til ECDC E-2669/05 

Georgios Karatzaferis Ødelæggelse af i tusindvis af fyrretræer i Grækenland E-2670/05 

Georgios Karatzaferis Erklæringer fra den græske økonomiminister og dennes 
viceminister om fællesskabsmidler 

E-2671/05 

Thijs Berman og andre Indsamling af information om hadforbrydelser E-2672/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Ukraines forbud mod brug af metadon som lægemiddel og 
omklassificering heraf som "særdeles farligt forbudt 
narkotisk stof" 

E-2673/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Ukraines forbud mod brug af metadon som lægemiddel og 
omklassificering heraf som "særdeles farligt forbudt 
narkotisk stof" 

E-2674/05 

Roberta Angelilli Fødevarer og risici ved importerede produkter E-2675/05 

Saïd El Khadraoui Finansiering af byggeri af fodboldstadioner E-2676/05 

Joan Calabuig Rull Bedrageri i forbindelse med import af tekstilprodukter fra 
Kina 

E-2677/05 

Joan Calabuig Rull Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) til Valencia-regionen 

E-2678/05 

Bart Staes Tildeling af offentlige midler til projekter inden for civil 
luftfart 

E-2679/05 

Erik Meijer Mulighederne for en afslutning på den langvarige 
økonomiske stagnation i Kosovo og det bidrag, EU kan 
yde forud for fastlæggelsen af den administrative status 

E-2680/05 

Silvana Koch-Mehrin Økonomisk støtte til ikke-statslige organisationer (ngo'er) P-2681/05 
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Kyriacos Triantaphyllides Den amerikanske ambassade på Cyperns indblanding i 
cypriotiske forhold 

P-2682/05 

Georgios Papastamkos Finansiering af græske organisationer som led i den 
europæiske udviklingspolitik 

P-2683/05 

Sajjad Karim Udnyttelse af EU's territorium og luftrum til ekstraordinær 
udlevering 

P-2684/05 

Guido Sacconi Kadmium i importerede produkter med pvc P-2685/05 

Margrete Auken Olieforurening fra boreplatforme i Nordsøen E-2686/05 

Hiltrud Breyer Overtrædelse af EU-lovgivningen i kemisk anlæg i 
Carling 

E-2687/05 

Silvana Koch-Mehrin EF-Domstolens dom af 21. marts 2002 angående 
omsætningsafgift på medlemsbidrag fra foreninger 

E-2688/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Bekæmpelse af terrorisme E-2689/05 

Bairbre de Brún Medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til lokale 
miljøspørgsmål 

E-2690/05 

Alyn Smith Primærskoleuddannelse - maksimalt tidsforbrug til og fra 
skole 

E-2691/05 

Alyn Smith Primærskoleundervisning i Moray i Skotland E-2692/05 

Alyn Smith Primærskoleelevers skolevej i EU E-2693/05 

Sir Robert Atkins Atomkraft E-2694/05 

Frederika Brepoels Udførsel af kulturgoder E-2695/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - skærpet undertrykkelse E-2696/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - skærpet undertrykkelse E-2697/05 

Ilda Figueiredo Bekymring som følge af udviklingen inden for 
skotøjsindustrien i Portugal 

E-2698/05 

Jacques Toubon Kommissionens undersøgelse af sektoren for spil og 
væddemål 

P-2699/05 

Carlos Coelho Unionsborgerskab P-2700/05 

Willy Meyer Pleite Overholdelse af de grundlæggende rettigheder i Marokko P-2701/05 

Eluned Morgan "Cold calling" P-2702/05 

Werner Langen Gennemførelse af direktiv 2003/127/EF i Tyskland E-2703/05 

Mary McDonald Gasledning fra Corrib-Field E-2704/05 

Graham Watson Tillæg for enkeltværelser E-2705/05 
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Graham Watson Importtold på læderhandsker E-2706/05 

Roberta Angelilli Budgetkompensation til Det Forenede Kongerige P-2707/05 

Alfonso Andria Libyens og Tunesiens regeringers oprettelse af en 
økonomisk zone 

P-2708/05 

Willy Meyer Pleite Manglende overholdelse af direktiv 93/37/EØF om 
samordning af fremgangsmåderne med hensyn til 
indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter 

E-2709/05 

Silvana Koch-Mehrin Beslutningsprocedure om Kommissionens kompetence E-2710/05 

Konstantinos Hatzidakis Beskyttelse af kristne helligdomme E-2711/05 

Caroline Lucas Verdenshandelsorganisationen og dyrevelfærd E-2712/05 

Eluned Morgan Hmong-folket i Laos E-2713/05 

Eluned Morgan Stålsubvention E-2714/05 

Eluned Morgan Gennemførelse og bøder E-2715/05 

Eluned Morgan Gennemførelse af direktivet om elektricitet (2003/54/EF) E-2716/05 

Eluned Morgan Gennemførelse af direktivet om en statut for det 
europæiske selskab (2001/86/EF) 

E-2717/05 

Eluned Morgan Gennemførelse af direktivet om handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner (2003/87/EF) 

E-2718/05 

Proinsias De Rossa Frivillig udvidelse af Seveso II-direktivet til undtagelser E-2719/05 

Proinsias De Rossa Overholdelse af direktivet om babymad E-2720/05 

Proinsias De Rossa Europæisk rejsepas E-2721/05 

Marco Rizzo og andre Ustica E-2722/05 

Marco Rizzo og andre Ustica E-2723/05 

Alfonso Andria Den libyske og den tunesiske regerings oprettelse af en 
eksklusiv økonomisk zone 

E-2724/05 

Jan Mulder Handel med svinekød og nødvaccinationer i forbindelse 
med udbrud af mund- og klovsyge 

E-2725/05 

Iratxe García Pérez Problemer med tidsplanen i forbindelse med reformen af 
den fælles markedsordning for sukker 

P-2726/05 

Jörg Leichtfried Dyretransport inden for EU P-2727/05 

Konrad Szymański Kommissionens holdning til datoen for anerkendelse af 
polske tandlægeeksaminer 

P-2728/05 

Iratxe García Pérez Alvorlig risiko for affolkning af landbrugsområder i 
Castilla y León som følge af sukkerreformen 

E-2729/05 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

39

Bulletin 05.09.2005 
 

- DA - PE 360.490 

Jan Březina Oversættelse af Kommissionens dokumenter E-2730/05 

Manfred Weber "Tankturisme" - billigere benzin i grænseområderne - 
forenelighed med EU-retten 

E-2731/05 

Albert Deß Udviklingspolitiske aktiviteter i EU: EU-støttede projekter 
med henblik på anvendelse af trækdyr i Togo 

E-2732/05 

Jörg Leichtfried EU-eksportstøtte til transport af levende dyr - 77 mio. 
EUR til eksportrestitutioner til levende dyr på EU-
budgettet for 2005 

E-2733/05 

Luciana Sbarbati Adoptioner i Rumænien E-2734/05 

Kathalijne Buitenweg Plukning af dun fra levende gæs i Ungarn P-2735/05 

Dimitrios Papadimoulis EU-finansiering af et særligt landpolitikorps E-2736/05 

Dimitrios Papadimoulis Høje lånerentesatser i Grækenland E-2737/05 

Dimitrios Papadimoulis Forslag til mekanisme for gradvis sænkning af særlig 
forbrugsafgift på brændstoffer 

E-2738/05 

Georgios Karatzaferis Uigennemskuelige oplysninger og dårlig forvaltning af 
projekter under Samhørighedsfonden i Grækenland 

E-2739/05 

Georgios Karatzaferis Den græske regerings finansiering af ENISA E-2740/05 

Vittorio Agnoletto Massakre i San José de Apartado og straffrihed P-2741/05 

Ashley Mote Støtte til radio og tv P-2742/05 

Duarte Freitas Støtte til fiskerne som følge af de stigende oliepriser P-2743/05 

Ashley Mote Togstyring og -signalering E-2744/05 

Ashley Mote Dissemineret sklerose E-2745/05 

Jean-Claude Martinez Konventionelle bestanddele i økologiske produkter E-2746/05 

Mario Borghezio Standardisering af anti-terrorismebestemmelserne E-2747/05 

Pedro Guerreiro Finansielle rammer for 2007-2013 og det luxembourgske 
formandskabs forhandlingsforslag 

E-2748/05 

Ilda Figueiredo Flytning af en multinational virksomheds 
produktionsenhed 

E-2749/05 

Ilda Figueiredo Efterladte biler - et miljøproblem E-2750/05 

Ilda Figueiredo Kollektive afskedigelser i en multinational virksomhed E-2751/05 

Charles Tannock Religionsfrihed i Indonesien E-2752/05 

Charles Tannock Det Forenede Kongeriges bidrag til Den Europæiske 
Rumorganisations budget 

E-2753/05 
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Simon Coveney Kommissionens direktiv 2004/28/EF og medicin til 
honningbier 

E-2754/05 

Simon Coveney Tivoli- og cirkusbranchen og harmonisering af visse 
bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport 

E-2755/05 

Othmar Karas og andre Risiko for miljø- og sundhedsskader som følge af planlagt 
brunkulsmine 

E-2756/05 

Mario Borghezio EU's foranstaltninger mod den tidligere imam fra 
Carmagnolas terrorfremmende aktiviteter 

E-2757/05 

Mario Borghezio Indgreb fra EU's side over for de aktiviteter til støtte for 
terrorismen, der udøves af den tidligere imam i 
Carmagnola 

E-2758/05 

Mario Mantovani Adoption af børn foretaget af par af samme køn E-2759/05 

Roberta Angelilli Mulighederne for finansiering af kandidateksamen på højt 
niveau 

E-2760/05 

Roberta Angelilli Urimelig stigning i dieselpriserne for vejtransportsektoren E-2761/05 

Roberta Angelilli Urimelige arbejdskraftomkostninger i Kina E-2762/05 

Roberta Angelilli Indførelse og udnyttelse af varemærkning med angivelse 
af geografisk oprindelse 

E-2763/05 

Roberta Angelilli Obligatorisk mærkning af varer fra tredjeland E-2764/05 

Roberta Angelilli Arbejdstid: manglende overholdelse af bestemmelserne 
vedrørende beskyttelse af arbejdstagerne 

E-2765/05 

Bart Staes Indlæringsproblemer blandt skolebørn i nærheden af 
lufthavne 

E-2766/05 

Holger Krahmer Direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv 94/62/EF om 
emballage og emballageaffald 

P-2767/05 

Marie-Noëlle Lienemann Skrotpræmie for gamle og forurenende køretøjer P-2768/05 

Tobias Pflüger Projektet for social og bæredygtig udvikling i Selva 
Lacandona (PRODESIS - ALA/B7-310/2003/5756) 

P-2769/05 

Caroline Lucas Procedure for beregning af den maksimale lastkapacitet 
for fragtskibe til eksport af levende kvæg 

P-2770/05 

Holger Krahmer Reklame for receptpligtige lægemidler E-2771/05 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu 
Baringdorf 

Konsekvenserne af de svigtende oliereserver for 
landbruget 

E-2772/05 

Ashley Mote Et udvalg af skatteeksperter E-2773/05 

Roberta Angelilli Partnerskabsforbindelser mellem Kina og EU E-2774/05 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

41

Bulletin 05.09.2005 
 

- DA - PE 360.490 

Bart Staes Menneskerettighedssituationen i Zumsoi E-2775/05 

Bart Staes Menneskerettighedssituationen i Zumsoi E-2776/05 

Katerina Batzeli Foranstaltninger til imødegåelse af forskelle i gebyrer for 
telefonopkald i udlandet 

P-2777/05 

Catherine Stihler FP7 og respiratoriske sygdomme P-2778/05 

Kathy Sinnott Beskyttelse af og støtte til amning i Europa P-2779/05 

Glenys Kinnock Revisionsmekanisme vedrørende udvikling P-2780/05 

Matteo Salvini Data vedrørende Erasmus-, Socrates-, Leonardo- og 
Comenius-programmerne 

P-2781/05 

Rosa Miguélez Ramos Alvorlige tab for producenter af såsæd til hård hvede i 
Spanien 

E-2782/05 

Rosa Miguélez Ramos Alvorlige tab for producenter af såsæd til hård hvede i 
Spanien 

E-2783/05 

Zuzana Roithová Sundt fodtøj til børn E-2784/05 

Mogens Camre Anvendelse af biobrændsel E-2785/05 

Daniel Caspary Roaminggebyrer - konkurrencebegrænsning og 
udbyderaftaler i Europa? 

E-2786/05 

Daniel Caspary Handelskvoter i forbindelse med import fra Kina E-2787/05 

Markus Pieper Subsidiering af udflytning af virksomheder E-2788/05 

Georgios Papastamkos Den fælles markedsordning for sukker E-2789/05 

Georgios Papastamkos Søtransport E-2790/05 

Katerina Batzeli De økonomiske konsekvenser af klimaforholdene E-2791/05 

Antonios Trakatellis og Georgios 
Papastamkos 

Atomsikkerhed og beskyttelse af den offentlige sundhed i 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - 
Opførelse af et anlæg til deponering af atomaffald og 
deponering uden tilsyn 

E-2792/05 

Antonios Trakatellis og Georgios 
Papastamkos 

Atomsikkerhed og beskyttelse af den offentlige sundhed i 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - 
Opførelse af et anlæg til deponering af atomaffald og 
deponering uden tilsyn 

E-2793/05 

Georgios Karatzaferis Meget stor stigning i omkostningerne forbundet med den 
nationale matrikulering i Grækenland 

E-2794/05 

Georgios Karatzaferis Samhørighedsfondens bevillinger til deponeringsanlæg i 
Attiki og beslutning om at udelukke projekter fra 
Samhørighedsfondens foranstaltninger 

E-2795/05 
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Georgios Karatzaferis Vanskeligheder i forbindelse med næsten halvdelen af 
Samhørighedsfondens projekter i Grækenland. 

E-2796/05 

Mary McDonald Menneskerettigheder i Rumænien E-2797/05 

Mary McDonald Menneskerettigheder i Rumænien E-2798/05 

Cecilia Malmström Ulovlig tilbageholdelse af 400 uskyldige cubanske unge E-2799/05 

Véronique De Keyser Fagforeningsfrihed hos Ryanair E-2800/05 

Roberta Angelilli Mulige investeringer på det kinesiske marked E-2801/05 

Luca Romagnoli E-Tour-projektet Capri Scooter Sharing i Capri Kommune E-2802/05 

Erik Meijer Den stadig stigende handel med 
universitetseksamensbeviser, som er opnået uden 
uddannelse, og forslag til foranstaltninger til at stoppe 
denne handel 

E-2803/05 

Eija-Riitta Korhola Indvirkningen af de tekniske krav i direktivet om humane 
væv (2004/23/EF) på adgang til reagensglasbefrugtning 

E-2804/05 

Eva Lichtenberger Afgifter på cykler - elcyklers ydeevne - direktiv 
2002/24/EF 

P-2805/05 

Dimitrios Papadimoulis Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, der findes 
i offentlige kommunikationsnet (CSL 8958/05) 

P-2806/05 

Avril Doyle Politik vedrørende indtrængen af fremmede arter P-2807/05 

Paulo Casaca EU-støtte til propaganda for selvmordsaktioner på tv-
kanalen Al-Manar 

P-2808/05 

Christopher Heaton-Harris Den internationale straffedomstol P-2809/05 

Philip Claeys Kommissionens formodede finansiering af ungdomshus, 
som besøgtes af bombemændene i London 

P-2810/05 

Pedro Guerreiro Aftalen mellem EU og Kina om tekstil og beklædning af 
10. juni 2005 - aftalememorandum 

P-2811/05 

Miroslav Mikolášik Anvendelse af embryonale stamceller og mikroorganiske 
celler til forskning i Europa 

P-2812/05 

Ville Itälä Ændringer i sejlløbsgebyrer inden for finsk skibsfart P-2813/05 

Hynek Fajmon Oprettelse af et europæisk forsvarsagentur E-2814/05 

Daniel Caspary OLAF's Overvågningsudvalg E-2815/05 

Daniel Caspary OLAF's Overvågningsudvalg E-2816/05 

Georgios Karatzaferis Forvaltning af den tredje EFSR i Grækenland E-2817/05 

Kyriacos Triantaphyllides Unøjagtigheder på det britiske formandskabs hjemmeside E-2818/05 
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Dimitrios Papadimoulis Broen i Plaka E-2819/05 

Vittorio Agnoletto Retten til respekt for privatlivets fred og utilstedelig 
praksis til ulempe for internetbrugerne af Investici 

E-2820/05 

Paul van Buitenen Kommissionens og Den Europæiske Unions beføjelser i 
forbindelse med medlemsstaters mangelfulde 
efterforskning af pædofile netværk 

E-2821/05 

Paulo Casaca Private virksomheders finansiering af propaganda på 
fjernsynskanalen Al-Manar, som opfordrer til 
selvmordsaktioner 

E-2822/05 

Heide Rühle Direktiv 2003/4/EF - adgang til miljøoplysninger E-2823/05 

Herbert Bösch ISPA Bulgarien E-2824/05 

Werner Langen Status over MasterCard-sagen E-2825/05 

Glenys Kinnock Liberia E-2826/05 

Glenys Kinnock Den Afrikanske Union i Darfur E-2827/05 

Glenys Kinnock Den humanitære situation i Darfur E-2828/05 

Glenys Kinnock Darfur og gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 
afgørelser 

E-2829/05 

Nigel Farage Fiskeripartnerskabsaftaler E-2830/05 

Nigel Farage Fiskeripartnerskabsaftaler E-2831/05 

Geoffrey Van Orden Forordning (EF) nr. 785/2004 og startforbud for historiske 
fly 

E-2832/05 

Geoffrey Van Orden Nordcypern E-2833/05 

Christopher Heaton-Harris Konferencerejser finansieret af Kommissionen E-2834/05 

Avril Doyle Beskadigelse af træer, som hører under EU's 
skovprogram, i Irland 

E-2835/05 

Toine Manders Situationen for den tyske pantordning E-2836/05 

Cristiana Muscardini Infektioner og allergier som følge af tatoveringer og 
piercing 

E-2837/05 

Umberto Pirilli Omgåelse af importrestriktioner pålagt tekstilvarer fra 
Kina 

E-2838/05 

Umberto Pirilli Omstruktureringsplan for Alitalia - udtalelser fra Philip 
Lowe, generaldirektør for konkurrence 

E-2839/05 

Pedro Guerreiro Hydroelektrisk projekt i Baixo Sabor E-2840/05 

Pedro Guerreiro Tørke i Portugal E-2841/05 
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Pedro Guerreiro Egne indtægter og forhandling af de finansielle overslag 
2007-2013 

E-2842/05 

Pedro Guerreiro Fællesskabsinitiativet Interreg IIIB og de næste finansielle 
overslag 

E-2843/05 

Jonas Sjöstedt Amerikansk dominans over rodservere E-2844/05 

Antolín Sánchez Presedo Truende hungersnød i Nigeria E-2845/05 

Antolín Sánchez Presedo Truende hungersnød i Nigeria E-2846/05 

Willy Meyer Pleite Manglende gennemførelse af ændret direktiv 79/409/EØF 
og direktiv 92/43/EØF 

E-2847/05 

Herbert Bösch "Rotterdam-effekten" E-2848/05 

Manolis Mavrommatis Subventionering af regionale fora i de sydøsteuropæiske 
lande 

E-2849/05 

Dimitrios Papadimoulis Navneaktier i massemedievirksomheder E-2850/05 

Kyriacos Triantaphyllides Tortur af fanger i Tyrkiet E-2851/05 

Georgios Papastamkos Fortolkningsmæssige grænser for begrebet "misbrug af 
dominerende stilling" 

E-2852/05 

Lena Ek Respekt for domstolenes uafhængighed E-2853/05 

Lena Ek, Anne Jensen og Andres 
Tarand 

Finansiering af projekter med henblik på at øge 
miljøbevidstheden 

E-2854/05 

Eija-Riitta Korhola Ydelse af humanitær nødhjælp til Burma E-2855/05 

Eija-Riitta Korhola Krænkelse af menneskerettighederne i Burma og Burmas 
påtænkte formandskab for ASEAN (Sammenslutningen af 
Stater i Sydøstasien) 

E-2856/05 

Eija-Riitta Korhola Krænkelse af menneskerettighederne i Burma og Burmas 
påtænkte formandskab for ASEAN (Sammenslutningen af 
Stater i Sydøstasien) 

E-2857/05 

Kathy Sinnott Shell E&P Ireland E-2858/05 

Vittorio Agnoletto Arrestation af den tyrkiske statsborger Mehmet Tarhan og 
retten til nægte militærtjeneste i Tyrkiet 

E-2859/05 

Vittorio Agnoletto Arrestation af den tyrkiske statsborger Mehmet Tarhan og 
retten til nægte militærtjeneste i Tyrkiet 

E-2860/05 

Koenraad Dillen Kvinders rettigheder i Uganda E-2861/05 

Koenraad Dillen EU-finansiering af valget i Congo E-2862/05 

Paul van Buitenen Anmeldelse af misforhold i EU E-2863/05 

Paul van Buitenen Anmeldelse af misforhold på Publikationskontoret E-2864/05 
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Paul van Buitenen Nægtet adgang indsigt i en gådefuld og kritisk 
undersøgelsesrapport 

E-2865/05 

Paul van Buitenen Meget forskellig behandling af tjenestemænd fra 
Kommissionens side 

E-2866/05 

Erik Meijer Et forfatningsretligt forbud mod undervisning på regionale 
flertalssprog som argument for at forbyde en 
uddannelsesfagforening i kandidatlandet Tyrkiet 

E-2867/05 

Erik Meijer Bestræbelser på at lade den tyrkiske 
uddannelsesfagforening Eğitim-Sen forbyde ved dom, 
fordi den anerkender retten til at undervise eleverne på 
deres modersmål 

E-2868/05 

Erik Meijer Fængsling, intimidering og gentagen afstraffelse af 
militærnægtere af samvittighedsgrunde i Tyrkiet og 
ændring af ukorrekt praksis 

E-2869/05 

Luís Queiró Organisationen Mujahedin-e Khalq (MEK eller MKO) E-2870/05 

Luís Queiró Turisme og finansielle overslag E-2871/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Notering af aktier lydende på navn i små og mellemstore 
virksomheder 

P-2872/05 

Anne Jensen Aftale om mobile arbejdstagere P-2873/05 

Kartika Liotard Eventuelle foranstaltninger på grund af en ny 
undersøgelse af de kræftfremkaldende følger af aspartam 
(sødestof) 

P-2874/05 

Frederika Brepoels Genåbning af jernbaneforbindelsen "Ijzeren Rijn" P-2875/05 

Marianne Thyssen Forsyningspligtydelser/forsyningspligt P-2876/05 

Pervenche Berès Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær 
Bistand (ECHO) 

P-2877/05 

Karin Jöns Strandsikkerhed på EU's badesteder E-2878/05 

Daniel Caspary Aftaler om videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
samt forsknings- og udviklingsprogrammer 

E-2879/05 

Hiltrud Breyer Æresdrab i Europa E-2880/05 

Hiltrud Breyer Tvangsægteskaber i EU E-2881/05 

Hiltrud Breyer Vold mod indvandrerkvinder i EU E-2882/05 

Hiltrud Breyer Omskæring af kvinder i Europa E-2883/05 

Mary McDonald Det europæiske charter om rettigheder for personer med 
autisme 

E-2884/05 
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Mary McDonald Det europæiske charter om rettigheder for personer med 
autisme 

E-2885/05 

Mary McDonald Autisme E-2886/05 

Eija-Riitta Korhola Bekæmpelse af fremmede aggressive arter E-2887/05 

Eija-Riitta Korhola Forbedring af situationen i Østersøen E-2888/05 

Paul van Buitenen Lovlighed og loyalitet i forbindelse med oplysninger fra 
Kommissionens tjenestegrene inden for rammen af 
Parlamentets procedurer for andragender 

E-2889/05 

Paul van Buitenen Afslag på tjenestemands indsigt i egen lægejournal E-2890/05 

Lilli Gruber Behandlingen af stipendiater, jf. lov 285/77, i Italien E-2891/05 

Koenraad Dillen Udlevering af Charles Taylor fra Nigeria til Sierra Leone E-2892/05 

Koenraad Dillen Overtrædelser af menneskerettighederne i den 
congolesiske provins Nordkivu 

E-2893/05 

Kartika Liotard De amerikanske myndigheders forsinkelse med hensyn til 
at underrette Kommissionen om frigivelsen af den 
genetisk modificerede Bt10-majs 

E-2894/05 

Edite Estrela Samarbejde med Honduras E-2895/05 

Hiltrud Breyer Overtrædelse af EU's miljølovgivning i forbindelse med 
biocidprodukter (træbeskyttelsesmidler) 

E-2896/05 

Werner Langen Foreningen Kürd-Der (forening for kurdisk kultur, 
demokrati og solidaritet) 

E-2897/05 

Werner Langen Foreningen Kürd-Der (forening for kurdisk kultur, 
demokrati og solidaritet) 

E-2898/05 

Dimitrios Papadimoulis Affald af elektrisk og elektronisk udstyr E-2899/05 

Nikolaos Sifunakis og andre Tilbagegang i de områder, der er integreret i Natura 2000-
netværket i Grækenland 

E-2900/05 

Maria Martens Offentligt høringsdokument om avanceret terapi E-2901/05 

Maria Martens Det syvende rammeprogram E-2902/05 

Alyn Smith Fremme af energi produceret fra vedvarende energikilder E-2903/05 

Alyn Smith Fotovoltaisk solenergi E-2904/05 

Alyn Smith (Energi)støtte til transeuropæiske net E-2905/05 

Satu Hassi Registrerede partnerskaber - gensidig anerkendelse E-2906/05 

Sharon Bowles Afprøvning af kosmetiske midler på dyr E-2907/05 

Dorette Corbey Salg af Vitkovice Steel E-2908/05 
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Stephen Hughes Kommissionens undersøgelse af bureaukratiet E-2909/05 

Paul van Buitenen Bech-bygningen i Luxembourg E-2910/05 

Frédérique Ries Lokalisering af de kaldende parter i forbindelse med det 
europæiske alarmnummer 112 

E-2911/05 

Frédérique Ries Ikke-undersøgte klager over mangelfuld indførelse af 
alarmnummeret 112 

E-2912/05 

Luciana Sbarbati Nummerportabilitet og beskyttelse af forbrugerne E-2913/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Lighed og effektivitet i sprogpolitikken og situationen 
med hensyn til sproglig mangfoldighed i 
undervisningssystemerne 

E-2914/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Lighed og effektivitet i sprogpolitikken, situationen med 
hensyn til sproglig mangfoldighed i 
undervisningssystemerne og sprogenes levedygtighed i 
Europa 

E-2915/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Sprogundervisning i Italien og krænkelse af den frie 
konkurrence 

E-2916/05 

Frederika Brepoels Uddannelsesstøtte i Vallonien: diskriminering på grundlag 
af nationalitet 

E-2917/05 

Frederika Brepoels Domstolens kompetence E-2918/05 

Frederika Brepoels Undersøgelsen af ABX Logistics E-2919/05 

Frederika Brepoels En EU-adfærdskodeks for våbenhandel E-2920/05 

Frederika Brepoels Levering af våben til Congo E-2921/05 

Saïd El Khadraoui Opfølgning vedrørende luftfartssikkerheden i EU E-2922/05 

Erik Meijer Forskellen mellem europæiske og amerikanske politiske 
målsætninger, for så vidt angår monopoler, karteller og 
konkurrence og følgerne for forbrugere, arbejdstagere og 
miljø 

E-2923/05 

Erik Meijer Foranstaltninger mod forsinkelser som følge af mangel på 
koordinering ved anlæggelse og forberedelse af drift af 
grænseoverskridende højhastighedsforbindelser 

E-2924/05 

Witold Tomczak Diskrimination af nye medlemsstater med hensyn til 
direkte betalinger 

P-2925/05 

Raül Romeva i Rueda EU-lovgivning om kommunikationsovervågning E-2926/05 

Raül Romeva i Rueda EU-lovgivning om kommunikationsovervågning E-2927/05 

Raül Romeva i Rueda Industrihavnen i Granadilla (Santa Cruz de Tenerife) E-2928/05 

Catherine Stihler RP7 og oprettelse af et europæisk forskningscenter E-2929/05 
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Catherine Stihler RP7 og havforskning E-2930/05 

Catherine Stihler Overtrædelser af menneskerettighederne i Kina E-2931/05 

Chris Davies Multipel sklerose E-2932/05 

Erik Meijer Afvisning af en kvalificeret polsk tysklærer i 
Nederlandene på grund af forpligtelsen til at hverve 
kandidater til denne stilling funktion i andre EU-
medlemsstater 

E-2933/05 

Erik Meijer EU-medlemsstaters eller lokale og regionale 
myndigheders mulighed for at forbyde "Sport Utility 
Vehicles" (SUV-biler) på deres område 

E-2934/05 

Sérgio Marques Status over bistanden til Venezuela P-2935/05 

Gerard Batten Det Europæiske Forsvarsagentur E-2936/05 

Gerard Batten Det Europæiske Forsvarsagentur E-2937/05 

Gerard Batten Det Europæiske Forsvarsagentur E-2938/05 

Gerard Batten Det Europæiske Forsvarsagentur E-2939/05 

Cristiana Muscardini Økonomiske muligheder i det udvidede 
Middelhavsområde 

E-2940/05 

Toine Manders Bil- og motorcykelafgifter og selvstændige 
erhvervsdrivende, der arbejder i flere medlemsstater 

E-2941/05 

Sepp Kusstatscher Krænkelse af direktiv IPPC 96/61/EF - Livarna Gorica P-2942/05 

Giorgos Dimitrakopoulos Procedurespørgsmål om lov om notering på navn af 
massekommunikationsvirksomhedernes aktier. 

E-2943/05 

Alyn Smith Høje benzinpriser i de nordlige og vestlige øer i Skotland E-2944/05 

Alyn Smith Undtagelser fra EU's regler om ensartet beskatning E-2945/05 

Alyn Smith "Stigning i benzinpriserne - rabatter i forbindelse med 
væsentlige anvendelsesformål" 

E-2946/05 

Gay Mitchell Forfølgelse af kristne i Kina E-2947/05 

Roberta Angelilli Urimelig forhøjelse af dieselolieprisen for fiskerisektoren E-2948/05 

Roberta Angelilli Scalo di Settebagni-området i Rom: midler til opførelsen 
af støjbarrierer 

E-2949/05 

Renato Brunetta Rettidig, korrekt og udtømmende informering af 
flypassagerer 

P-2950/05 

Emma Bonino Menneskerettigheder i Tunesien - Mohammed Abu-sagen P-2951/05 

Daniel Caspary Soft air-våben E-2952/05 
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Konstantinos Hatzidakis Reklame for sundhedsskadelig børneernæring E-2953/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou En økologisk katastrofe i Jordanfloden E-2954/05 

Dimitrios Papadimoulis Agios Konstantinos og Kamena Vourla-ringveje på 
motorvejen Patras-Athen-Thessaloniki (PATHE) 

E-2955/05 

Dimitrios Papadimoulis Asbest i togvognene i de græske statsbaner (OSE) E-2956/05 

Dimitrios Papadimoulis Irredentistiske kort i skolebøgerne i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2957/05 

Dimitrios Papadimoulis Anvendelse af "n+2-reglen" i forbindelse med projektet 
under den tredje fællesskabsstøtteramme 

E-2958/05 

Dimitrios Papadimoulis Tidsplan for en nedbringelse af budgetunderskuddet i 
Grækenland og Portugal 

E-2959/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Medicin til kræftpatienter i Bulgarien E-2960/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Mad og lægebehandling til børn på statsejede børnehjem 
og specialskoler i Bulgarien 

E-2961/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven De sociale forhold for sindslidende i Bulgarien E-2962/05 

Sajjad Karim Kommissionens antidumpingundersøgelse vedrørende 
importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i 
Kina, Malaysia og Thailand 

E-2963/05 

Alyn Smith Mobiltelefonmaster i bebyggede områder E-2964/05 

Roberta Angelilli Budgetkompensation til Det Forenede Kongerige E-2965/05 

Marco Pannella Hængning af to homoseksuelle mænd i Iran E-2966/05 

Witold Tomczak Brasiliansk statsborger dræbt i London E-2967/05 

Proinsias De Rossa Henrettelser i Iran P-2968/05 

Josu Ortuondo Larrea Franske patruljebådes inspektion af baskiske 
tunfiskerfartøjer 

P-2969/05 

Syed Kamall Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) P-2970/05 

Alain Lipietz Colombia. Nye hindringer for det internationale 
samarbejde 

E-2971/05 

Alain Lipietz Colombia. Nye hindringer for det internationale 
samarbejde 

E-2972/05 

Gay Mitchell Meddelelse af softwarepatenter E-2973/05 

Jo Leinen En voldsom stigning i importen af keramik fra Kina E-2974/05 

Giusto Catania Støtte fra den italienske stat og regionen Campania til 
programkontrakt forelagt af Agrifuturo S.c.a.r.l. 

E-2975/05 
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Hiltrud Breyer Forekomst af dioxiner og dioxinlignende PCB i 
fødekæden - reference: E-1895/05 og E1086/05 
(Kommissionens svar af 1.7.2005 og 4.5.2005) 

E-2976/05 

Proinsias De Rossa Biomasse E-2977/05 

Proinsias De Rossa Miljøklage SG (2005) A/1456 E-2978/05 

Proinsias De Rossa Diskrimination af bevægelseshæmmet flypassager E-2979/05 

Proinsias De Rossa Overholdelse af arbejdstidsdirektivet E-2980/05 

Proinsias De Rossa Allemandsretter E-2981/05 

Proinsias De Rossa Retningslinjer for finansiering af regionale lufthavne E-2982/05 

Proinsias De Rossa Arbejdsvilkår for søfolk E-2983/05 

Proinsias De Rossa Gældssanering E-2984/05 

Proinsias De Rossa Den irske stat udsteder garantier for lån optaget af CIE E-2985/05 

Proinsias De Rossa Kontrol med den internationale våbenhandel E-2986/05 

Proinsias De Rossa Slagtning af dyr E-2987/05 

Proinsias De Rossa Bedøvelse af dyr før slagtning E-2988/05 

Proinsias De Rossa Afvisning af udbetaling af eksportrestitutioner ved 
overtrædelse af direktivet om           beskyttelse af dyr 
under transport 

E-2989/05 

Proinsias De Rossa Forhold, hvorunder kvæg fra EU transporters og slagtes i 
tredjelande 

E-2990/05 

Proinsias De Rossa Diskrimination af bøsser og lesbiske i Tyrkiet E-2991/05 

Proinsias De Rossa EU-støtte til narkotikaafvænningsprogrammer E-2992/05 

Proinsias De Rossa Standish Sawmills i Co. Offaly, Irland E-2993/05 

Proinsias De Rossa Afgift for returnering af affald i henhold til direktiv om 
affald af elektrisk og elektronisk     udstyr (WEEE) 

E-2994/05 

Proinsias De Rossa Beijing+10 E-2995/05 

Proinsias De Rossa Århus-konventionen E-2996/05 

David Hammerstein Mintz Udvidelse af havnen i Arinaga og fordampningsanlæg (De 
Kanariske Øer) 

P-2997/05 

David Hammerstein Mintz Forbindelse mellem den kunstige sø La Fuensanta og 
Taibilla-højkanalen 

E-2998/05 

David Hammerstein Mintz Boringer i provinsen Jaén E-2999/05 

Geoffrey Van Orden Revision af lov om ophavsrettigheder E-3000/05 
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Mary McDonald Støtte og finansiering til møbelfabrikanter i Litauen E-3001/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktiv om mulighed for offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer 
og programmer på miljøområdet 

E-3002/05 

Proinsias De Rossa Forslag om at bygge et fængsel i det nordlige Dublin amt E-3003/05 

Proinsias De Rossa Motorvej gennem Tara i Irland E-3004/05 

Proinsias De Rossa Bombeattentaterne i Dublin og Monaghan i 1974 E-3005/05 

Proinsias De Rossa Beskyttelse af de vandførende lag E-3006/05 

Proinsias De Rossa Public service radio- og tv-spredning E-3007/05 

Proinsias De Rossa Luftforureningsbekæmpelsesplan for Dublin E-3008/05 

Proinsias De Rossa Klage over en terminal 2 i Dublin lufthavn E-3009/05 

Proinsias De Rossa Millenniumudviklingsmål og uddannelse E-3010/05 

Proinsias De Rossa Forslag til direktiv om adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet 

E-3011/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktiv om offentlig adgang til 
miljøoplysninger 

E-3012/05 

Proinsias De Rossa Transport og slagtning af enhovede dyr E-3013/05 

Proinsias De Rossa Arbejdsinspektører og tilsyn E-3014/05 

Proinsias De Rossa Den Europæiske Patentorganisation og patenter på 
software 

E-3015/05 

Proinsias De Rossa Mærkning af tøj, der importeres til EU E-3016/05 

Proinsias De Rossa Kontrakter om offentlig personbefordring E-3017/05 

Proinsias De Rossa Den Europæiske Investeringsfond E-3018/05 

Proinsias De Rossa Det nukleare genoparbejdningsanlæg i Sellafield E-3019/05 

Sharon Bowles Euroens konsekvenser for handelen P-3020/05 

Sharon Bowles Euroens konsekvenser for handelen E-3021/05 

Ria Oomen-Ruijten Eventuel indførelse af en sikker intratekal nål til 
injektioner baseret på konceptet med Luer kobling 

P-3022/05 

Proinsias De Rossa Forslag til direktiv om adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet 

E-3023/05 
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Proinsias De Rossa Bombeattentaterne i Dublin og Monaghan i 1974 E-3024/05 

Proinsias De Rossa Kontrol med den internationale våbenhandel E-3025/05 

Proinsias De Rossa Færdselssikkerhed og beskyttelse af fodgængere E-3026/05 
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SPØRGETID (B6-0247/05)     6. juli 2005 
 
20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Marmoret fra Parthenon 

 
H-0447/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Tortur ved fuldmagt 

 
H-0449/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Gennemførelse af 3. søjles antiterror-instrumenter 

 
H-0452/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Tyrkiets afgørelse vedrørende Egitim Sen 

 
H-0454/05  

 
Chris DAVIES 

 
Cypern 

 
H-0458/05  

 
Simon COVENEY 

 
Burma - menneskerettigheder og civilbefolkningen i Shan-
staten 

 
H-0460/05  

 
Claude MORAES 

 
Beskyttelse af mindretal i EU 

 
H-0465/05  

 
Robert EVANS 

 
Bankgebyrer 

 
H-0467/05  

 
Paulo CASACA 

 
Formidling af opfordringer til anvendelse af vold i Libanon 
gennem offentlige europæiske kommunikationsmidler 

 
H-0470/05  

 
Charles TANNOCK 

 
Udsendelse af al-Manars programmer og fortsatte 
overtrædelser af EU-direktiver 

 
H-0554/05  

 
Frédérique RIES 

 
Al-Manar-tv 

 
H-0561/05  

 
James ALLISTER 

 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

 
H-0473/05  

 
Willy MEYER PLEITE 

 
Overholdelse af internationale forpligtelser i forbindelse med 
terrorhandlinger 

 
H-0478/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Fælles efterforskningshold 

 
H-0482/05  

 
David MARTIN 

 
Resultaterne af G8 for EU-institutionerne 

 
H-0484/05  

 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Arbejdstidsdirektivet 

 
H-0492/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Eutanasi 

 
H-0495/05  
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Spørger Emne Nr. 

 
 
Bernd POSSELT 

 
Situationen i Togo 

 
H-0496/05  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Cyperns og Maltas deltagelse i procedurerne i forbindelse 
med den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik 

 
H-0498/05  

 
Jacek PROTASIEWICZ 

 
Menneskerettighederne i Cuba 

 
H-0499/05  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

JULI 2005 
 
 

 
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 
 

 
42 

 
20 

 
20 

 
10 

 
2 

 
 

 
 

 
ALEXANDER 

 
Kommissionen 
 

 
73 

 
 

 
73 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
I alt 

 
115 

 
20 

 
93 

 
10 

 
2 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

 
 
 
 
 

 
Nr 

 
PE.nr. 

 
Indgivet af  

 
Emne 

 
Indgivet 

 
Udløbsdato 

 
Underskrifter 

 
17/205 

 
356.919 

 
Maciej Marian Giertych og Sylwester 
Chruszcz 

 
Tilbagelevering af maleriet "Jomfru Maria med 
Barnet" af Lucas Cranach den Ældre til byen Glogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
40 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael Cramer, Bronisław Geremek, 
Bogusław Liberadzki, Erik Meijer og 
Paul Rübig 

 
Fstlæggelse af prioriteter for fælles finansiering af 
bæredygtige transeuropæiske transportnetværk (TEN-
T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
79 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 

 
Kommissær Michels plan om at anvende midler, der 
er bestemt til udviklingssamarbejde, til militære 
formål 
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
21 

 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil Parish, Paulo Casaca, Marios 
Matsakis, Caroline Lucas og Miguel 
Portas 

 
Restitutioner ved eksport af levende kvæg til 
tredjelande 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
374 

       

                                                      
1  Situationen pr. 7. juli 2005 
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21/2005 358.355 Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, 
Niels Busk, Edith Mastenbroek og 
Struan Stevenson 

Valg af et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet 20.04.2005 20.07.2005 169 

 
22/2005 

 
358.386 

 
Roselyne Bachelot-Narquin, Pierre 
Schapira og Patrick Gaubert 
 

 
Anerkendelse af slavehandel og slaveri som en 
forbrydelse mod menneskeheden 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
52 

 
23/2005 

 
358.387 

 
Robert Evans, Richard Falbr, Helmut 
Kuhne, Thomas Mann og Klaus-Heiner 
Lehne 

 
Faglig organisering af lærere på højere læreanstalter i 
De Forenede Stater 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
13 

 
24/2005 

 
358.388 

 
Wojciech Roszkowski 

 
Forsøg på at rehabilitere Josef Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
76 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej Marian Giertych 

 
Reform af Europa-Parlamentet med etablering af dets 
hjemsted i Rom 

 
09.05.2005 

 
09.08.205 

 
4 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andreas Mölzer 

 
Den planlagte forhøjelse af bevillingerne til Euratom-
forskningsprogrammet 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
8 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 

 
Ligelig adgang til den flamske offentlige radio- og 
fjernsynsstation (VRT) for alle politiske partier 
 

 
11.05.2005 

 
11.08.2005 

 
7 

 
28/2005 

 
359.042 

 
Bill Newton Dunn 

 
En mere effektiv information af offentligheden 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
7 

 
29/2005 

 
359.043 

 
Lydia Schénardi 

 
Kampen mod brug af cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
15 
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30/2005 359.394 Antonio Tajani Skriftlig erklæring om fastsættelse af den 9. november 
som "frihedsdag" 

18.05.2005 18.08.2005 64 

 
31/2005 

 
359.395 

 
Gisela Kallenbach, Jillian Evans, 
Tobias Pflüger, Jean-Luc Dehaene og 
Ana Maria Gomes 

 
Højtideligholdelsen af 60-årsdagen for bombningen af 
Hiroshima og Nagasaki 

 
23.05.2005 
 

 
23.08.2005 

 
79 

 
32/2005 

 
359.596 

 
Johan Van Hecke, Maria Martens, 
Margrietus van den Berg og Luisa 
Morgantini 

 
Behovet for at skabe flere og mere retfærdige 
handelsforbindelser med Afrika 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
64 

 
33/2005 

 
359.699 

 
Alyn Smith 

 
At gøre fattigdom til historie 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
33 

 
34/2005 

 
 

 
 

 
ANNULLERET 

 
 

 
 

 
 

 
35/2005 

 
360.471 

 
Glenys Kinnock og Catherine Stihler 

 
Fremskridt i forbindelse med opfyldelse af 
millennium-udviklingsmålene 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
49 

 
36/2005 

 
360.472 

 
Glenys Kinnock 

 
Aung San Suu Kyi's situation og fremme af demokrati 
i Burma 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
77 

 
37/2005 

 
360.675 

 
Alessandra Mussolini og Adriana Poli 
Bortone 

 
Suspension af euroen 

 
16.06.2005 

 
16.09.2005 

 
5 

 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia Sartori 

 
Idførelse af 1- og 2-eurosedler 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
96 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Udvidelse af EU 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
3 
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40/2005 361.448 Alessandra Mussolini Energikilder og alternativ teknologi 04.07.2005 04.10.2005 8 
 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard Howitt, David Hammerstein 
Mintz, Ursula Stenzel, Adamos 
Adamou og Grażyna Staniszewska 

 
Gigtsygdomme 

 
05.07.2005 

 
04.10.2005 

 
200 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Løsning på EU-krisen 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
2 

 
* * * 
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VALG AF ORDFØRERE.......................................  (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.) 
 
 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

Papastamkos 
Georgios (EPP-ED) 
 

Interinstitutionnel aftale om 
rammebetingelser for de 
europæiske 
reguleringsagenturer 
 

AFCO (K) 
 

13/07/2005 2005/2035(ACI) 

Voggenhuber 
Johannes (Verts/ALE) 
Duff Andrew (ALDE) 
 

Tænkepausen: struktur, 
områder og rammer for en 
evaluering af debatten om EU 

AFCO (K) 
 

13/07/2005 2005/2146(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

Unionsborgerskabet - 4. 
rapport 

AFCO (M) 
 

13/07/2005 2005/2060(INI) 

Brok Elmar (EPP-ED) 
 

Den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) 
2004 
 

AFET (K) 
 

28/06/2005 2005/2134(INI) 

Brok Elmar (EPP-ED) 
 

Anvendelse af 
fleksibilitetsinstrumentet - 
Tsunami 
 

AFET (M) 
 

21/06/2005 2005/2083(ACI) 

Ouzký Miroslav 
(EPP-ED) 
 

Indgåelse af aftalen mellem 
EF og Republikken Albanien 
om tilbagetagelse af personer, 
der er bosiddende uden 
tilladelse 
 

AFET (M) 
 

30/03/2005 2004/0033(CNS) 

Berman Thijs (PSE) 
 

Minimumsforskrifter til 
beskyttelse af slagtekyllinger 
 

AGRI (K) 
 

15/06/2005 2005/0099(CNS) 

Gill Neena (PSE) 
 

Særprogram om bekæmpelse 
af vold (Daphné), 
forebyggelse af brug af 
narkotika og informering af 
offentligheden (2007-2013) 
 

BUDG (M)
 

09/06/2005 2005/0037(COD) 

Gill Neena (PSE) 
 

Særprogram om civilret BUDG (M)
 

09/06/2005 2005/0040(COD) 

Lewandowski Janusz 
(EPP-ED) 
 

Etablering og drift af det 
europæiske program for 
satellitbaseret radionavigation 
 

BUDG (M)
 

26/10/2004 2004/0156(COD) 
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Lewandowski Janusz 
(EPP-ED) 
 

Forbedring af 
godstransportsystemets 
miljøpræstationer ("Marco 
Polo II") 
 

BUDG (M)
 

26/10/2004 2004/0157(COD) 

Lewandowski Janusz 
(EPP-ED) 
 

EF-program for beskæftigelse 
og social solidaritet - 
PROGRESS 
 

BUDG (M)
 

26/10/2004 2004/0158(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Integreret handlingsprogram 
inden for livslang uddannelse 

BUDG (M)
 

31/01/2005 2004/0153(COD) 

Fjellner Christofer 
(EPP-ED) 
 

Stillinger som 
regnskabsførere for 
forvaltningsorganer (ændring 
af forordning) 
 

CONT (K) 
 

13/06/2005 2005/0903(CNS) 

Descamps Marie-
Hélène (EPP-ED) 
 

Transatlantiske økonomiske 
forbindelser 

CULT (M) 
 

16/06/2005 2005/2082(INI) 

Lehideux Bernard 
(ALDE) 
 

Foranstaltninger til fordel for 
lande, der har undertegnet 
sukkerprotokollen 
 

DEVE (K) 
 

24/05/2005 2005/0117(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(EPP-ED) 
 

Markeder for finansielle 
instrumenter - visse frister 

ECON (K) 
 

04/07/2005 2005/0111(COD) 

Mann Thomas (EPP-
ED) 
 

Kemikalier: Reach-ordningen 
og et europæisk 
kemikalieagentur (Ændr. dir. 
1999/45/EF og forordningen 
om miljøgifte) 
 

EMPL (M) 
 

28/07/2004 2003/0256(COD) 

Silva Peneda José 
Albino (EPP-ED) 
 

Konkurrenceevne og 
innovation (2007-2013) 

EMPL (M) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Transport af affald) ENVI (K) 
 

12/07/2005 2003/0139(COD) 

Doyle Avril (EPP-
ED) 
 

Fluorholdige drivhusgasser ENVI (K) 
 

12/07/2005 2003/0189A(CO
D) 

Doyle Avril (EPP-
ED) 
 

Emissioner fra klimaanlæg på 
motorkøretøjer 

ENVI (K) 
 

12/07/2005 2003/0189B(COD
) 

Matsakis Marios 
(ALDE) 
 

En Fællesskabsstrategi for 
kviksølv 

ENVI (K) 
 

24/05/2005 2005/2050(INI) 
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Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Udvindingsindustrien: 
affaldsforvaltning+ 

ENVI (K) 
 

27/07/2004 2003/0107(COD) 

Kauppi Piia-Noora 
(EPP-ED) 
 

Programmet Ungdom i aktion 
for perioden 2007-2013 

FEMM (M)
 

17/03/2005 2004/0152(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(EPP-ED) 
 

Støtteprogram for den 
audiovisuelle sektor i Europa 
(Media 2007) 

FEMM (M)
 

20/06/2005 2004/0151(COD) 

Thomsen Britta (PSE) 
 

Forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration 
(2007-2013) 
 

FEMM (M)
 

20/06/2005 2005/0043(COD) 

Manders Toine 
(ALDE) 
 

Nye aspekter af politikken for 
offentlige indkøb herunder 
elektroniske 
 

IMCO (K) 
 

04/07/2005 2005/2081(INI) 

Thyssen Marianne 
(EPP-ED) 
 

EF-handlingsprogram for 
forbrugerbeskyttelse (2007-
2013) 
 

IMCO (K) 
 

04/07/2005 2005/0042B(COD
) 

Zappalà Stefano 
(EPP-ED) 
 

Samordning af 
fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, 
offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og 
anlægskontrakter 
 

IMCO (K) 
 

04/07/2005 2005/0100(COD) 

Coveney Simon 
(EPP-ED) 
 

Elektronisk kommunikation i 
EU: Regulering og markeder, 
2004 
 

IMCO (M) 
 

04/07/2005 2005/2052(INI) 

Newton Dunn Bill 
(ALDE) 
 

Transatlantiske økonomiske 
forbindelser 

IMCO (M) 
 

11/07/2005 2005/2082(INI) 

Whitehead Phillip 
(PSE) 
 

Konkurrenceevne og 
innovation (2007-2013) 

IMCO (M) 
 

04/07/2005 2005/0050(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Anmodning om beskyttelse af 
Peczaks parlamentariske 
immunitet 
 

JURI (K) 
 

15/06/2005 2005/2128(IMM) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EPP-ED) 
 

Anmodning om ophævelse af 
Pannellas immunitet 

JURI (K) 
 

20/06/2005 2005/2138(IMM) 
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Berger Maria (PSE) 
 

Investeringsselskabers og 
kreditinstitutters 
kapitalgrundlag 
(omarbejdning) 
 

JURI (M) 
 

03/02/2005 2004/0155(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Kemikalier: Reach-ordningen 
og et europæisk 
kemikalieagentur (Ændr. dir. 
1999/45/EF og forordningen 
om miljøgifte) 
 

JURI (M) 
 

13/07/2005 2003/0256(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Protokol til aftalen mellem EF 
og Island og Norger om 
fastsættelse af, hvilken stat 
der er ansvarlig for 
behandlingen af en 
asylansøgning 
 

JURI (M) 
 

13/07/2005 2005/0031(CNS) 

Varvitsiotis Ioannis 
(EPP-ED) 
 

Den europæiske 
fuldbyrdelsesordre og 
overførelse af domfældte 
 

LIBE (K) 
 

04/07/2005 2005/0805(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Instrument for forberedelse og 
hurtig indsats ved større 
katastrofesituationer 
 

LIBE (M) 
 

04/07/2005 2005/0052(CNS) 

Fraga Estévez 
Carmen (EPP-ED) 
 

Fremsendelse af ansøgninger 
om fiskerilicenser til 
tredjelande 
 

PECH (K) 
 

06/07/2005 2005/0110(CNS) 

Hammerstein Mintz 
David (Verts/ALE) 
 

Kemikalier: Reach-ordningen 
og et europæisk 
kemikalieagentur (Ændr. dir. 
1999/45/EF og forordningen 
om miljøgifte) 
 

PETI (M) 
 

24/05/2005 2003/0256(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftalen mellem EF og 
Australien om visse aspekter 
af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0112(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftalen mellem EF og New 
Zealand om visse aspekter af 
lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0113(CNS) 

Ferber Markus (EPP-
ED) 
 

Anvendelsen af postdirektivet 
(direktiv 97/67/EF, ændret 
ved direktiv 2002/39/EF) 
 

TRAN (K) 
 

02/05/2005 2005/2086(INI) 
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de Grandes Pascual 
Luis (EPP-ED) 
 

Finansiering af bekæmpelse 
af forurening fra skibe 

TRAN (K) 
 

28/06/2005 2005/0098(COD) 

Jałowiecki Stanisław 
(EPP-ED) 
 

Transatlantiske økonomiske 
forbindelser 

TRAN (M)
 

01/07/2005 2005/2082(INI) 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
 
Emne Henvisning Dok. 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa Parlamentet: 
Euro-middelhavspartnerskabet har bestået i ti år - Et 
arbejdsprogram til at imødegå de næste fem års udfordringer 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0139 

Meddelelse til Rådet fra Kommissionen: En europæisk fremtid for 
Kosovo 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0156 

Meddelelse fra Kommissionen: Overholdelse af charteret om 
grundlæggende rettigheder i Kommissionens lovgivningsforslag  - 
Metodologi for en systematisk og stringent kontrol 
 

LIBE 
AFCO 
 

COM(2005)0172 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Et europæisk handlingsprogram til bekæmpelse af hiv/aids, 
malaria og tuberkulose gennem eksterne foranstaltninger (2007-
2011) 

DEVE 
INTA 
BUDG 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0179 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om 
nyvurdering af forsyningspligtens omfang i medfør af artikel 15 i 
direktiv 2002/22/EF 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0203 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om europæiske 
ungdomspolitikker - Varetagelse af unges interesser i Europa - 
gennemførelse af Den Europæiske Ungdomspagt og fremme af 
aktivt borgerskab 

CULT 
EMPL 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0206 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Rapporter fra medlemsstaterne om adfærd, der var en alvorlig 
overtrædelse af den fælles fiskeripolitiks regler i 2003 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2005)0207 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Ikke forskelsbehandling og lige muligheder for alle - en 
rammestrategi 
 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0224 
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget 
"i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst 
og beskæftigelse" 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

COM(2005)0229 

* Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament: Public finances in EMU - 2005 
 

ECON 
BUDG 
 

COM(2005)0231 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
"Udformning af et strategisk koncept med henblik på bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet" 
 

LIBE 
 

COM(2005)0232 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Mod et globalt partnerskab i informationssamfundet: Den 
Europæiske Unions bidrag til anden fase i Verdenstopmødet om 
Informationssamfundet (VTIS) 
 

ITRE 
DEVE 
CULT 
 

COM(2005)0234 

Forslag til Rådets beslutning om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at tilpasse 
dets bilag til den tekniske udvikling 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0241 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
de erfaringer, der er indvundet i forbindelse med det arbejde, der 
er udført i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. 
maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken 
 

TRAN 
 

COM(2005)0242 

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 
2004 

INTA 
AFET 
BUDG 
 

COM(2005)0245 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og 
Den Europæiske Revisionsret om en køreplan for indførelse af en 
integreret struktur for intern kontrol 
 

CONT 
 

COM(2005)0252 

Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til 
afgørelse nr. 1/2005 truffet af Landtransportudvalget 
Fællesskabet/Schweiz om oprettelse af et fælles center for 
trafikovervågning i Alperegionen 
 

TRAN 
 

COM(2005)0255 

Kommissionens beretning: Kommissionens årsberetning om 
Garantifondens situation og om forvaltningen af fonden i 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

COM(2005)0262 
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Gennemførelsen af Fællesskabets strategi for formindskelse af 
CO2-emissioner fra biler: Den femte årsrapport om strategiens 
effektivitet 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

COM(2005)0269 

* Commission Communication to the Council and the European 
Parliament on the evaluation of the cooperation programmes 
between the European Community and the United States of 
America in the field of higher education and vocational education 
and training and between the European Community and Canada in 
the fields of higher education and training 
 

CULT 
EMPL 
 

COM(2005)0274 

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Oplæg til debat om 
en fællesskabstilgang til miljømærkeordninger for fiskevarer 
 

ENVI 
PECH 
 

COM(2005)0275 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde 

BUDG 
DEVE 
CONT 
 

COM(2005)0287 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om indførelse af et europæisk jernbanesignalsystem 
ERTMS/ETCS (EØS-relevant tekst) 
 

TRAN 
 

COM(2005)0298 

* Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen:  
Evolution et implications du droit des brevets dans le domaine de 
la biotechnologie et du génie génétique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0312 

* Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds 
d'investissement dans l'UE 
 

ECON 
JURI 
 

COM(2005)0314 

* Commission staff working paper: Monitoring of ACEA's 
Commitment on CO2 Emission  Reductions from Passenger 
Cars(2003) Monitoring of JAMA's Commitment on CO2 
Emission Reductions from Passenger Cars (2003) Monitoring of 
KAMA's Commitment on CO2 Emission Reductions from 
Passenger Cars (2003) 
 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
 

SEC(2005)0826 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet nr. 1-
5/2005 

CONT 
BUDG 
AGRI 
 

SEC(2005)0827 
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* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission on civil society dialogue 
between EU and Candidate countries - Impact assessment 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0891 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament "Annual Report 2005 on the European 
community's development policy and the implementation of 
external assistance in 2004" 
 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0892 

* Commission staff working document : Annex to the Community 
Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013 - Impact 
Assessment Report 

REGI 
EMPL 
ITRE 
TRAN 
CULT 
 

SEC(2005)0904 

* Commission staff working document : Annex to the Report from 
the Commission to the Council and the european Parliament 
"Hong Kong Special Administrative Region : Annual Report 
2004" 
 

AFET 
INTA 
 

SEC(2005)0922 

* Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
«Évolution et implications du droit des brevets dans le domaine de 
la biotechnologie et du génie génétique» 
 

JURI 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0943 

* Commission staff working paper - Annex to the : Green paper 
on the enhancement of the eu framework for investment funds 
Background Paper 
 

ECON 
JURI 
 

SEC(2005)0947 

* Commission staff working document - Towards a european 
qualifications framework for lifelong learning 

CULT 
EMPL 
 

SEC(2005)0957 

* Commission staff working document - Requirements for 
conducting public procurement using electronic means under the 
new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC 

IMCO 
ITRE 
LIBE 
 

SEC(2005)0959 

* Commission staff working document - Qualitative assessment of 
the reform of external assistance 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0963 
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* Document de travail des services de la Commission : Annexe au 
Rapport 2004 de la Commission sur la protection des intérêts 
financiers des Communautés et la lutte contre la fraude - Mise en 
œuvre de l'article 280 par les États membres en 2004 

CONT 
BUDG 
IMCO 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)0973 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament - Common Actions for Growth and 
Employment : The Community Lisbon Programme 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0981 

* Commission staff working document : Work Programme for 
2005 for the implementation of the Framework Strategy on 
Gender Equality 

FEMM 
EMPL 
CULT 
LIBE 
 

SEC(2005)1044 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
 
Nr. 63/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om præsidentvalget i Guinea-Bissau 

 
Bruxelles, den 27. juni 2005 

 
Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at de internationale observatører, og ikke mindst Den 
Europæiske Unions valgobservatørmission (EU EOM), har vurderet, at første valgrunde i præsidentvalget i 
Guinea-Bissau var fredelig og generelt godt organiseret i overensstemmelse med grundlæggende 
internationale principper for demokratiske valg. Den Europæiske Union lykønsker Guinea-Bissaus 
befolkning med gennem den store valgdeltagelse at have vist sit engagement til fordel for fred og demokrati 
og noterer sig, at de væbnede styrker støttede gennemførelsen af et demokratisk valg. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle kandidater og politiske partier til at respektere første valgrundes 
resultat og give mulighed for, at den demokratiske valgproces føres til ende uden yderligere spændinger. 
 
Den Europæiske Union er rede til fortsat at støtte Guineau-Bissau for at sikre landets fuldstændige 
tilbagevenden til demokratisk legitimitet. I den henseende vil Den Europæiske Unions 
valgobservationsmission (EU EOM) i Guineau-Bissau fortsætte sin mission under præsidentvalgets anden 
runde. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 64/2005 
 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om undertegnelsen af aftalen mellem Sri Lankas regering og LTTE 

 
Bruxelles, den 28. juni 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den aftale om den fælles beslutningsmekanisme for 
genopbygningen efter tsunamien, som netop er blevet undertegnet, og lykønsker Sri Lankas præsident, 
hendes regering og LTTE med dette meget positive og konstruktive skridt. Denne mekanisme vil lette 
genopbygningen efter tsunamien i det nordlige og østlige Sri Lanka betydeligt. Den Europæiske Union er 
særlig tilfreds med, at den vil inddrage alle de deltagende parter, især den muslimske samfundsgruppe. 
Samarbejdet inden for P-TOMS vil ligeledes bidrage til at udvikle tillid mellem parterne i Sri Lankas 
fredsproces. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle parterne til at sikre, at P-TOMS bliver operationel snarest muligt, 
således at de akutte behov hos alle ofrene for tsunamien kan dækkes uden yderligere udsættelse. Den 
Europæiske Union bekræfter, at den er rede til at bistå alle parter med at iværksætte mekanismen og med at 
sikre, at den fungerer effektivt. Den Europæiske Union gentager, at den vil indbetale betydelige midler til 
trustfonden med det formål at finansiere projekter, som mekanismen har godkendt, når denne er blevet 
etableret. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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 Ukraine og Republikken 
Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 67/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om genoptagelsen af Abuja-forhandlingerne 

 
Bruxelles, den 29. juni 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med genoptagelsen den 10. juni af forhandlingerne under Den 
Afrikanske Unions ledelse og opfordrer Sudans regering og oprørsgrupperne til at fastholde dynamikken i 
Abuja-forhandlingerne og satse på hurtigst muligt at finde en politisk løsning på konflikten i Darfur. Den 
Europæiske Union vil fortsat nøje følge forhandlingerne i Abuja. 
 
I den forbindelse opfordrer Den Europæiske Union på ny alle parter i konflikten til strengt at overholde 
våbenhvileaftalen og tilskynder alle parter til at lade sig repræsentere i Abuja på det højest mulige niveau og 
til at forhandle i god tro. Den Europæiske Union støtter fuldt ud Den Afrikanske Unions mægling og ser med 
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tilfredshed på udpegelsen af Dr. Salim Ahmed Salim som Den Afrikanske Unions særlige udsending til de 
inter-sudanske politiske forhandlinger om Darfur. Den Europæiske Union tilskynder parterne til fuldt ud at 
samarbejde med Den Afrikanske Unions mæglingshold. Den Europæiske Union minder om, at 
sanktionsudvalget i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1591 kan indføre sanktioner især mod dem, der 
modarbejder fredsprocessen. 
 
Den Europæiske Union vil fortsat yde Den Afrikanske Union fuld støtte til den udvidede mission i Darfur. 
Den Europæiske Union henstiller til Sudans regering og oprørsgrupperne, at de fuldt ud samarbejder med 
Den Afrikanske Unions observatørmission og afstår fra at hindre de humanitære organisationers arbejde, så 
der skabes et sikkert og stabilt klima. 
 
Den Europæiske Union arbejder for fred i hele Sudan og opfordrer Sudans regering og den østlige front til at 
standse alle angreb i den østlige del af landet og til hurtigst muligt at finde en politisk løsning. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er 
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og 
Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og Republikken 
Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
 
 

 

 

Nr. 68/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Tibet 

 
Bruxelles, den 6. juli 2005 

 
Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed fjerde runde i forhandlingerne mellem Dalai 
Lama og medlemmer af den kinesiske regering, der fandt sted i Folkerepublikken Kinas ambassade 
i Bern, Schweiz, den 30. juni og 1. juli 2005. 
 
EU går stærkt ind for at fortsætte dialogen, som det håber vil føre til seriøse forhandlinger, der 
munder ud i en fredelig og varig løsning for Tibet, som begge parter kan tilslutte sig. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 69/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om parlamentsvalget i Burundi 

 
Bruxelles, den 8. juli 2005 

 
Den Europæiske Union hilser den fredelige afvikling af parlamentsvalget i Burundi den 4. juli 
velkommen. Dette valg er et vigtigt skridt i Burundis overgang til demokrati og varig fred. EU 
lykønsker det burundiske folk, som har vist, at det er besluttet på at sikre landet en stabil og 
demokratisk fremtid. 
 
EU ser endvidere med tilfredshed på det arbejde, som Den Europæiske Unions observatørmission i 
Burundi har udført, samt på dens konklusioner, hvorefter valget til trods for nogle mindre 
uregelmæssigheder og påstande om svindel generelt blev afviklet i overensstemmelse med 
internationale standarder. Den Europæiske Union anerkender også den vigtige rolle, som den 
nationale valgkommission (CENI) har spillet i forbindelse med tilrettelæggelsen af valget, og den 
rolle, som ONUB og det internationale samfund har spillet med henblik på at lette valget. EU 
fremhæver det regionale initiativs aktive rolle og dets stærke politiske støtte til afholdelsen af 
valget. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Burundi til at respektere resultaterne af dette valg og 
til fortsat at vise, at de går ind for demokrati. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende 
parterne til at afholde sig fra enhver handling, der kan indvirke negativt på valgprocessen eller 
undergrave de fremskridt, der er gjort. 
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Den Europæiske Union gentager sit tilsagn om at bistå Burundi i bestræbelserne på at afslutte 
overgangsprocessen tilfredsstillende og at skabe en fredelig og demokratisk fremtid i velstand. 
 
Det tiltrædende land Bulgarien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroation*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien og Hercegovina, 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro samt EFTA-landene 
Island og Liechtenstein, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 70/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om undertegnelsen den 5. juli af principerklæringen om løsning af den sudanesiske konflikt i 

Darfur 
 

Bruxelles, den 8. juli 2005 
 
 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at principerklæringen om løsning af den 
sudanesiske konflikt i Darfur blev undertegnet den 5. juli i Abuja, Nigeria. Den Europæiske Union 
lykønsker parterne med dette resultat, der er et vigtigt skridt hen imod fred i Darfur. Den 
Europæiske Union udtrykker også sin anerkendelse af mæglingsholdet, der var ledet af Den 
Afrikanske Union og havde den særlige udsending Dr. Salim A. Salim som formand, for dets 
utrættelige indsats for at opnå denne enighed under de ofte vanskelige forhandlinger. 
 
Den Europæiske Union er af den opfattelse, at konflikten i Darfur og den alvorlige humanitære 
krise kun kan bringes til ophør ved politisk dialog og forsoning. Den Europæiske Union udtrykker 
derfor tilfredshed med Dr. Salims meddelelse om, at drøftelserne vil blive genoptaget i Abuja den 
24. august, og opfordrer kraftigt parterne til at benytte denne lejlighed til at løse deres stridigheder 
og bringe fred til Darfur. Den Europæiske Union tilskynder dem til at vende tilbage til Abuja på den 
fastsatte dato og til at indlede fleksible og reelle forhandlinger inden for de parametre, der er 
fastlagt i principerklæringen. 
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Den Europæiske Union gentager sin opfordring til alle parter om at overholde våbenhvilen og alle 
de aftaler, de har indgået, især den humanitære protokol og den sikkerhedsprotokol, der blev 
undertegnet i Abuja. Den Europæiske Union giver også tilsagn om fuldt ud at gennemføre FN's 
Sikkerhedsråds relevante resolutioner om Sudan og minder om, at der vil blive truffet 
foranstaltninger, herunder - men ikke kun - sanktioner, mod dem, der ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til disse resolutioner. Den Europæiske Union giver desuden tilsagn om at 
sørge for, at de forbrydelser, der begås i Darfur, ikke forbliver ustraffede, og opfordrer Sudans 
regering og andre parter til at samarbejde fuldt ud med Den Internationale Straffedomstol i henhold 
til FN's Sikkerhedsråds resolution 1593. 
 
Den Europæiske Union gentager sit tilsagn om at støtte et fredeligt, velstående og demokratisk 
Sudan og minder om, at dette vil forudsætte en løsning på konflikten i Darfur. Med henblik herpå 
giver Den Europæiske Union udtryk for sin fortsatte og kraftige støtte til fredsforhandlingerne i 
Abuja med AU som mægler. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene 
Island og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 71/2005 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om indsættelsen af de nye sudanesiske ledere den 9. juli 

Bruxelles, den 11. juli 2005 
 
EU udtrykker stor tilfredshed med indsættelsen i dag (9. juli) af lederne af den nye regering for national 
enhed i Sudan. Dette er et afgørende og historisk skridt i gennemførelsen af den samlede fredsaftale 
undertegnet den 9. januar 2005, som bragte over 20 års brutal borgerkrig til ophør. 
 
EU gentager, at det er fast besluttet på at støtte sudaneserne i gennemførelsen af denne aftale, som baner 
vejen for et mere gennemsigtigt, pluralistisk og demokratisk regeringssystem. EU opfordrer de nye 
sudanesiske ledere til hurtigt at danne en fuldstændig regering for national enhed og til at sikre, at 
gennemførelsen af aftalen bliver en fuldt ud inklusiv proces. Med henblik herpå hilser vi også 
undertegnelsen af aftalen mellem parterne og den Nordlige Demokratiske Alliance den 18. juni velkommen. 
Der kan ikke opnås nogen samlet fred i Sudan, uden at konflikten i Darfur bringes til ophør. EU udtrykker 
håb om, at de nye ledere hurtigt vil tage skridt til at løse krisen i dette område med fredelige midler. De nye 
ledere må også fortsat udvise tilbageholdenhed i den østlige del af landet. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
 

*** 
 

 
 
 
 
Nr. 72/05 

 
Den koreanske halvø: Erklæring fra formandskabet 
på Den Europæiske Unions vegne om genoptagelse 

af sekspartsforhandlingerne 
Bruxelles, den 13. juli 2005 

 
Den Europæiske Union hilser meddelelsen om, at sekspartsforhandlingerne skal genoptages i den uge, der 
begynder den 25. juli velkommen. EU håber meget, at der vil ske væsentlige fremskridt i den fjerde runde af 
forhandlinger. EU gentager, at det går stærkt ind for en atomvåbenfri koreansk halvø, og henstiller 
indtrængende til Den Demokratiske Folkerepublik Korea, at den afvikler sine atomprogrammer. EU er parat 
til at gøre, hvad det kan for at støtte parterne i at nå dette mål. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
 

*** 
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Nr. 73/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den seneste udvikling i situationen 
på Bakassi-halvøen 

Bruxelles, den 13. juli 2005 
 
Den Europæiske Union er bekymret over forlydenderne om episoder af betydning for sikkerheden på 
Bakassi-halvøen. EU beklager dybt alle episoder og deres eventuelle ofre. EU appellerer indtrængende til 
Nigeria og Cameroun om at arbejde konstruktivt sammen om at klarlægge omstændighederne omkring disse 
episoder og mindske eventuelle spændinger som følge heraf. EU opfordrer ligeledes begge parter til hurtigst 
muligt at mødes under FN's Blandede Udvalgs auspicier. 
 
EU gentager sin støtte til Den Internationale Domstols afgørelse fra 2002 og arbejdet i FN's Blandede 
Udvalg. Vi bifalder de fremskridt, der hidtil er gjort med grænsedragning og fastlæggelse af andre dele af 
grænsen mellem Nigeria og Cameroun, og opfordrer begge parter til at afslutte grænsedragningen. 
 
EU understreger betydningen af, at såvel Nigeria som Cameroun fortsat samarbejder konstruktivt med FN's 
generalsekretær og hans særlige repræsentant for Vestafrika om at opfylde deres tilsagn om en hurtig, 
vellykket og gensidigt acceptabel afslutning af de igangværende forhandlinger om grænsen på Bakassi-
halvøen. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
*** 

 
Nr. 74/05 

 
Fælles erklæring fra Den Europæiske Union og De Forenede Stater om Etiopien af 13. juli 2005 

Bruxelles, den 13. juli 2005 
 
Den Europæiske Union og De Forenede Stater lykønsker det etiopiske folk med den fredelige og 
demokratiske måde, hvorpå det udtrykte sin politiske vilje den 15. maj 2005. Det internationale samfund 
opfordrer på det kraftigste alle parter i valget og regeringen til at efterleve de tilsagn, de gav i erklæringerne 
af 10. og 13. juni 2005. Alle parter bør afstå fra enhver form for vold samt fremsættelse af provokerende og 
æreskrænkende ytringer eller meddelelser præget af etnisk had via medierne eller internettet og enhver anden 
handling, som kan øge spændingen i Etiopien yderligere. 
 
Den Europæiske Union og De Forenede Stater forventer, at alle politiske partier og regeringen respekterer 
den politiske proces og benytter parlamentariske og konstitutionelle midler til at løse denne valgkrise. Vi 
opfordrer alle partier til fuldt ud at deltage i den komité, der skal behandle klagerne. Alle afvigende 
synspunkter bør registreres og vidnernes personlige sikkerhed garanteres. Eventuelle proceduremæssige eller 
andre problemer skal behandles hurtigt og konstruktivt. 
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Vi opfordrer nationens politiske ledere samt lederne i diaspora til sammen at arbejde for politisk dialog og 
åben kommunikation hen imod forsoning og tilsagn om fred og ikke-vold. Vi noterer os, at den nationale 
valgkommission de 8. juli offentliggjorde den første række endelige valgresultater, og opfordrer alle parter til 
at bestræbe sig på at sikre, at valgprocessen fortsat gennemføres på transparent vis og i fuld åbenhed. 
 
Vi forventer at alle politiske parter, herunder det Det Etiopiske Folks Revolutionære Demokratiske Front 
(EPRDF), Koalitionen for Enhed og Demokrati (CUD) og De Forenede Demokratiske Etiopiske Styrker 
(UEDF), respekterer den politiske proces med den nationale valgkommission og fortsat arbejder for at 
fremme demokrati og et dynamisk samfund. Vi opfordrer Etiopiens regering til at respektere internationale 
menneskerettighedsprincipper ved at anvende retfærdig rettergang og løslade tilbageholdte partimedlemmer 
og partitilhængere, som ikke vil blive anklaget. 
 
Den Europæiske Union og De Forenede Stater vil bistå Etiopien med at tage disse nye demokratiske 
udfordringer op. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
 

*** 
 
 
Nr. 75/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om løsladelsen af politiske fanger i 

Burma/Myanmar 
Bruxelles, den 15. juli 2005 

 
Den Europæiske Union noterer sig, at Burma/Myanmars regering den 6. juli frigav hen imod 250 politiske 
fanger. Blandt dem, hvis løsladelse er blevet bekræftet, befinder sig parlamentsmedlemmerne Sein Hla Oo 
og Soe Myint fra Nationalforbundet for Demokrati (NLD), digteren Aung Pwint, studenteraktivister, 
medlemmer af NLD's ungdomsafdeling, buddistmunke samt adskillige medlemmer af Den Karenske 
Nationale Union, der har været fængslet siden begyndelsen af 1980'erne. 
 
Disse løsladelser er et positivt skridt hen imod national forsoning i Burma/Myanmar. 
 
EU ser frem til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle tilbageværende politiske fanger, således at 
alle sociale og politiske kræfter kan deltage i forsoningsprocessen. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
 

*** 
 
 
Nr. 76/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om busulykken tirsdag i Eritrea 
Bruxelles, den 15. juli 2005 

 
Den Europæiske Union kondolerer Eritreas regering og befolkning efter den tragiske busulykke den 12. juli, 
der kostede mange mennesker livet, og udtrykker sin medfølelse med de kvæstede og de familier, der har 
mistet pårørende. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 

 
 

*** 
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Nr. 77/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om drabet på en fredsaktivist i 
Somalia 

Bruxelles, den 18. juli 2005 
 
Den Europæiske Union slutter sig til andre, der utvetydigt fordømmer det brutale mord på den respekterede 
somaliske freds- og forsoningsaktivist Abdulkadir Yahya Ali den 10. juli om morgenen. Denne handling har 
berøvet Somalia en person, der uophørligt har arbejdet for at bidrage til stabilitet og god regeringsførelse. 
Den Europæiske Union kondolerer Yahyas familie og venner. 
 
Den Europæiske Union udtrykker dyb bekymring for, at denne og andre parallelle voldshandlinger vil kunne 
skabe yderligere spændinger i fredsprocessen. Den Europæiske Union gentager sin utvetydige støtte til de 
midlertidige forbundsinstitutioner som den eneste ramme for fred, stabilitet og god regeringsførelse i 
Somalia. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle somaliere til at afstå fra voldshandlinger og 
erkende, at kun en dialog, der inddrager alle, kan løse deres uoverensstemmelser. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 

*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

*** 
 
Nr. 78/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om anvendelse af specifikke foranstaltninger  
til bekæmpelse af terrorisme 

Bruxelles, den 29. juli 2005 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2005/427/FUSP af 6. juni 
2005 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til 
bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/220/FUSP. De vil sikre, at deres 
nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning. 
 
Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

*** 
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Nr. 79/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om de seneste begivenheder i 
Zimbabwe 

Bruxelles, den 28. juli 2005 
 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med rapporten fra FN's generalsekretærs særlige udsending, 
Anna Tibaijuka, om den zimbabwiske regerings operation "Restore Order". 
 
Den Europæiske Union noterer sig, at  den særlige udsending fandt, at operation "Restore Order" var 
vilkårlig og uberettiget, blev udført uden hensyn til menneskelige lidelser, var ulovlig ifølge national ret og 
folkeretten og har skabt en humanitær krise af hidtil uset omfang. Den Europæiske Union tilskynder i den 
forbindelse det internationale samfund til at yde ubetinget humanitær bistand til den nødstedte befolkning. 
 
Den Europæiske Union tilslutter sig den særlige udsendings opfordring til Zimbabwes regering om 
øjeblikkelig at indstille alle yderligere nedrivninger af huse, give international humanitær bistand uhindret 
adgang og retsforfølge de direkte ansvarlige. 
 
Den Europæiske Union tilslutter sig også den særlige udsendings opfordring til Zimbabwes  regering om at 
gennemføre korrigerende politiske reformer inden for makroøkonomisk forvaltning og regeringsførelse. Den 
Europæiske Union deler den særlige udsendings opfattelse af, at Zimbabwes regering bør fremme en reel 
intern dialog med det zimbabwiske civilsamfund og med det internationale samfund. 
 
Den Europæiske Union opfordrer Den Afrikanske Union og Southern African Development Community til 
at tage spørgsmålet om menneskerettighedssituationen op med Zimbabwes regering og indtrængende 
opfordre den til at rette op på de dybt fortvivlende følger af operation "Restore Order". 
 
Den Europæiske Union gør opmærksom på, at Zimbabwes opfyldelse af landets benchmarks ville være 
positive tiltag, der kan føre til en normalisering af forbindelserne. Den Europæiske Union henviser også til 
konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 18. juli, der 
understregede Den Europæiske Unions dybe bekymring og bekræftede, at Den Europæiske Union løbende 
vil justere sin politik over for Zimbabwe, bl.a. vedrørende restriktive foranstaltninger. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
*** 
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Nr. 81/05 
 

Erklæring på Den Europæiske Unions vegne 
om den økonomiske situation og civile uroligheder i Yemen 

Bruxelles, den 4. august 2005 
 
EU beklager den seneste tids voldelige episoder, som har resulteret i mange døde, og som har med 
nedsættelsen af brændstofsubsidierne i Yemen at gøre. Vi tager afstand fra brugen af vold og opfordrer alle 
parter til at udvise tilbageholdenhed og forsone uoverensstemmelser gennem dialog. EU støtter og tilskynder 
til et stærkt civilsamfund, hvor alle reelt har mulighed for at deltage fuldt ud i de politiske processer, bl.a. 
ved, at folk har ret til at forsamles og udtrykke deres synspunkter. 
 
En nedsættelse af brændstofsubsidierne er et af flere nødvendige skridt for at reducere fattigdommen i 
Yemen. EU har sammen med andre stater og institutioner understreget, at det er vigtigt, at der træffes 
sådanne foranstaltninger. Men lige så vigtigt er det, at der gøres en alvorlig og øjeblikkelig indsats for at 
reducere fattigdommen i Yemen for at kompensere for disse reformer. EU støtter den yemenitiske regerings 
strategi for fattigdomsreduktion og ser gerne, at den integreres fuldt ud i det nationale budget. 
 
EU ser gerne, at Yemen på lang sigt udvikler sig til et samfund med økonomisk stabilitet og velstand. Dette 
kan kun ske, hvis 1) der tilskyndes til flere muligheder for økonomisk vækst, især for de fattige, 2) 
korruptionen bekæmpes effektivt, 3) mulighederne for uddannelse og sundhed bliver bedre for alle borgere 
og 4) demokratiet styrkes med større respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincipperne. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
*** 

 
Nr. 82/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om valget i Guinea-Bissau 
Bruxelles, den 1. august 2005 

 
Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at anden runde af præsidentvalget i Guinea-Bissau ifølge 
internationale observatører, bl.a. EU-valgobservationsmissionen (EUEOM), er forløbet fredeligt og generelt 
har været velorganiseret på en gennemsigtig måde, der ikke har udelukket nogen, i overensstemmelse med 
internationale principper for demokratiske valg. Vælgerne har været i stand til frit at udøve deres stemmeret 
på trods af spændinger i perioden op mod valget. 
 
Den Europæiske Union lykønsker Guinea-Bissaus befolkning, der på fredelig vis har demonstreret et klart 
engagement i fred og demokrati, og noterer sig, at de væbnede styrker har støttet afviklingen af en 
demokratisk valgproces. Den Europæiske Union lykønsker også den nationale valgkommission med dens 
vellykkede og professionelle indsats under hele valgprocessen. 
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Den Europæiske Union noterer sig de foreløbige regionale resultater, der blev offentliggjort den 28. juli, og 
opfordrer alle politiske partier og involverede parter til at sikre, at den resterende del af valgprocessen 
afsluttes i god ro og orden og i overensstemmelse med forfatningsmæssige og andre retlige bestemmelser. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
**** 

 
Nr. 83/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Belarus 

Bruxelles, den 3. august 2005 
 
Den Europæiske Union udtrykker dyb bekymring over den seneste udvikling i Belarus, der endnu en gang 
vidner om en systematisk og stigende undertrykkelse af civilsamfundet, den politiske opposition og de 
uafhængige medier. 
 
EU fordømmer de belarussiske myndigheders seneste overgreb mod sammenslutningen af polakker i Belarus 
og regeringens indgriben i denne uafhængige ngo's aktiviteter. Efter EU's opfattelse undergraver en sådan 
indgriben mindretallenes rettigheder, og den er således i modstrid med de regler for god regeringsførelse, 
som Belarus har tilsluttet sig som led i sine OSCE-forpligtelser. EU opfordrer Belarus' regering til at indstille 
sin repressive politik over for sine egne borgere og leve fuldt og helt op til sine forpligtelser på menne-
skerettighedsområdet, herunder også for så vidt angår mindretallene. 
 
EU fordømmer ligeledes de domme, der for nylig blev afsagt over Nikolaj Statkevitj og Pavel Severinets for 
deres rolle i organiseringen af demonstrationer efter uregelmæssighederne i forbindelse med valget i oktober 
2004, og dommen over Andrei Klimov for at have organiseret en demonstration den 25. marts 2005. Efter 
EU's opfattelse var disse retssager politisk begrundede. EU minder desuden om sine tidligere erklæringer om 
personer, der er fængslet af politiske grunde, og kræver fortsat, at de frigives. Ytringsfriheden og retten til at 
demonstrere er urørlige menneskerettigheder, som EU opfordrer Belarus til at respektere. EU beklager 
endvidere de stadig større hindringer, som uafhængige aviser møder, når de bestræber sig på at arbejde frit, 
og er fortsat betænkelig ved de store bøder, de idømmes. 
 
EU er skuffet over, at den belarussiske regerings aktioner fortsat stiller sig i vejen for udviklingen af tættere 
forbindelser mellem EU og Belarus og hindrer det belarussiske folk i at drage fordel af den europæiske 
naboskabspolitik. EU vil fortsætte med at følge udviklingen nøje og vil løbende revidere sin politik over for 
Belarus på baggrund af disse aktioner. 
 
EU gentager sit stående tilsagn om fortsat at ville bistå det belarussiske civilsamfund og befolkningen som 
helhed i bestræbelserne på at fremme et demokratisk og pluralistisk samfund i Belarus. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

*** 
 
Nr. 84/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om folkeafstemningen i Uganda 
Bruxelles, den 5. august 2005 

 
Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at Ugandas befolkning ved folkeafstemningen den 28. juli 
besluttede at støtte genindførelsen af et politisk flerpartisystem. Den Europæiske Union ser dette som et 
vigtigt skridt hen imod demokratisk ansvarlighed i Uganda. 
 
Det er vigtigt, at valget i 2006 af alle parter opfattes som frit og retfærdigt. Den Europæiske Union ser derfor 
frem til, at regeringen opfylder sit tilsagn om at skille bevægelsen og staten ad, og at parlamentet inden 
udgangen af september 2005 vedtager den lovgivning, der er nødvendig for et flerpartisystem. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er 
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og 
Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og Republikken 
Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
*** 

 
Nr. 85/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om løsladelsen af professor 

Bandazhevsky 
Bruxelles, den 12. august 2005 

 
Den Europæiske Union ser med tilfredshed, at professor Bandazhevsky er blevet prøveløsladt, og håber, at 
de belarussiske myndigheder nu vil tillade professor Bandazhevsky at vende tilbage til sit arbejde vedrørende 
følgerne af Tjernobyl-katastrofen. EU har ofte givet udtryk for bekymring over fængslingen af professor 
Bandazhevsky og erindrer om de gentagne anmodninger om løsladelse af professor Bandazhevsky og andre 
politiske fanger. 
 
EU har forstået, at professor Bandazhevsky er ved godt mod og ved godt helbred, og at han meget gerne vil 
fortsætte sin forskning. EU håber, at professor Bandazhevsky vil få mulighed for at bistå med sin ekspertise 
ved den konference, der skal finde sted i april 2006 for at markere 20-årsdagen for katastrofen.  
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 

 
*** 

Nr  86/05 
 

Erklæring på Den Europæiske Unions vegne vedrørende 
Irans ensidige genoptagelse af aktiviteterne på 

urankonverteringsanlægget i Isfahan 
Bruxelles, den 17. august 2005 

 
EU er dybt bekymret over Irans ensidige genoptagelse af aktiviteterne på urankonverteringsanlægget i 
Isfahan. 
 
IAEA's Styrelsesråd har gentagne gange anmodet Iran om at suspendere alle berigelses- og 
oparbejdningsaktiviteter, herunder også konvertering, som en væsentlig tillidsskabende foranstaltning. 
Langsigtede tillidsskabende foranstaltninger er nødvendige på baggrund af Irans hidtidige overtrædelser af 
sikkerhedsforpligtelser og manglende samarbejde med IAEA over længere tid. 
 
EU noterer sig med tilfredshed den resolution, der med bred enighed blev vedtaget på mødet i IAEA's 
Styrelsesråd den 11. august. Resolutionen er et klart og samlet signal fra det internationale samfund om, at 
Iran ufortøvet på ny skal suspendere alle konverteringsaktiviteter. 
 
En fuldstændig suspension er bydende nødvendig, hvis en dialog om langsigtede ordninger skal fortsætte på 
grundlag af Paris-aftalen. EU støtter fuldt ud denne proces. EU opfordrer Iran til at genoverveje sin 
beslutning om uden forhandlinger at forkaste de forslag, der blev fremsat af Frankrig, Tyskland og Det 
Forenede Kongerige, med støtte af EU's højtstående repræsentant. Disse åbner mulighed for et forbedret 
forhold på grundlag af gensidigt samarbejde, samtidig med at de giver det internationale samfund objektive 
garantier for, at Iran udelukkende anvender sit atomprogram til fredelige formål. Forslagene gør det derfor 
klart, at Europa som led i en samlet aftale er rede til at støtte udviklingen af et sikkert, økonomisk holdbart 
civilt atomprogram i Iran med indbyggede ikke-spredningsgarantier. 
 
Iran står over for et vigtigt valg. Døren står fortsat åben for, at Iran kan fortsætte forhandlingerne inden for 
rammerne af Paris-aftalen ved øjeblikkelig at standse al urankonvertering og give fornyet tilsagn om fuld 
suspension. EU håber inderligt, at Iran vælger denne udvej. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island og Norge, der er 
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter sig 
denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

__________ 
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Nr 87/05 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om tadsjikiske flygtninge i 

Turkmenistan 
Bruxelles, den 18. august 2005 

 
Den Europæiske Union ser positivt på de turkmenske myndigheders meddelelse af 4. august 2005 om, at ca. 
16.000 flygtninge fra den tadsjikiske borgerkrig har fået bevilget turkmensk statsborgerskab og permanent 
opholdstilladelse i Turkmenistan. 
 
Den Europæiske Union opfordrer de turkmenske myndigheder til at følge dette positive tiltag op og tage 
yderligere skridt med henblik på at opfylde landets folkeretslige forpligtelser på menneskerettighedsområdet. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 
 

*** 
 

Nr. 88/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om retssagen mod visse medlemmer af Sam Rainsys parti 

i Cambodja 
Bruxelles, den 19. august 2005 

 
Den Europæiske Union beklager forløbet af retssagen mod Cheam Channy og Khom Piseth, der er 
medlemmer af Sam Rainsys oppositionsparti, og den dom, som militærdomstolen i Phnom Penh afsagde 
over dem den 9. august; de var anklaget for organiseret kriminalitet (rekruttering af illegale væbnede styrker) 
og svig. 
 
Der hersker alvorlig tvivl om dommens troværdighed, da militærdomstolen ikke har overholdt flere af 
forsvarets rettigheder. Den Europæiske Union er også bekymret over, at Cambodja ikke har et retssystem, 
der fungerer korrekt, og over politiseringen af de væbnede styrker, og den lægger stor vægt på, at der er en 
klar magtadskillelse, at den dømmende magt er uafhængig, og at der ikke sker nogen form for politisk 
indblanding i retssystemet og de væbnede styrker. 
 
Vi noterer os, at Cheam Channy og Khom Piseth kan appellere dommen til den civile appeldomstol og bede 
Hans Majestæt kongen og statschefen om at udøve sin benådningsret. 
 
Den Europæiske Union opfordrer indtrængende de politiske ledere i Cambodja til at tillade alle politiske 
partier at udøve deres virksomhed uden hindringer eller trusler. Den Europæiske Union håber, at alle de 
politiske ledere af hensyn til en harmonisk udvikling i landet vil lægge vægt på at udøve deres hverv under 
overholdelse af loven og i en konstruktiv ånd. 
 
Den Europæiske Union vil fortsat følge situationen i landet nøje. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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 89/05 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om tilbagetrækning 

Bruxelles, den 25. august 2005 
 
Den Europæiske Union hilser det historiske fremskridt med Israels tilbagetrækning fra Gaza og dele af den 
nordlige Vestbred velkomment. Den roser den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed for 
deres vilje til at klare de vanskelige udfordringer, som de står over for. 
 
Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af premierminister Sharons og den israelske regerings 
mod til at gennemføre tilbagetrækningsplanen og af de israelske sikkerhedsstyrker for deres optræden. Den 
anerkender også Den Palæstinensiske Myndigheds engagement i at medvirke til en fredelig tilbagetrækning. 
Den roser den tætte koordinering mellem de to parter og opfordrer dem til at fortsætte ad denne vej. Den 
udtrykker tilfredshed med den tilbageholdenhed, som de fleste israelere og palæstinensere har udvist, og til-
skynder dem til fortsat at gøre dette. 
 
Den Europæiske Union mener, at tilbagetrækningen må være et vigtigt skridt hen imod gennemførelsen af 
Kvartettens køreplan. Den opfordrer begge parter til at fortsætte deres samarbejde om de sidste skridt i den 
fuldstændige tilbagetrækning, herunder deres tætte samarbejde med Kvartettens særlige repræsentant med 
henblik på tilbagetrækningen, James Wolfensohn, på de nøgleområder, som han har identificeret. 
 
Den Europæiske Union gentager sit tilsagn om at bistå begge parter med at komme videre i fredsprocessen 
og nå målet om de to staters sameksistens ved oprettelse af en levedygtig palæstinensisk stat, der består side 
om side med Israel i fred og sikkerhed inden for rammerne af en retfærdig, varig og samlet løsning på 
konflikten. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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, EFTA-landene Island og 
Liechtenstein, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
*** 
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Nr. 90/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om præsidentvalget i Burundi 
Bruxelles, den 23. august 2005 

 
Den Europæiske Union ønsker Pierre Nkurunziza tillykke med valgsejren i præsidentvalget den 19. august i 
Burundi. Dette valg skulle bidrage væsentligt til at sikre Burundis fremtid som et demokratisk og stabilt land. 
 
Den Europæiske Union vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin anerkendelse af alle dem, der 
sammen har gjort en indsats for, at valgprocessen hidtil har været en succes, nemlig den nationale 
valgkommission (CENI), ONUB og EU's observatørmission, men især det burundiske folk, der mødte så 
talstærkt frem for at vælge deres nye ledere. 
 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med præsident Nkurunzizas erklæringer for nylig, hvori han 
gav tilsagn om at indføre en inklusiv regeringsform i Burundi. Den Europæiske Union opfordrer alle parter i 
Burundi til at fastholde deres engagement i demokratiet og den burundiske fredsproces og til at samarbejde 
konstruktivt med den nye regering. 
 
Den Europæiske Union gentager sit tilsagn om at støtte den sidste del af valgprocessen. Den Europæiske 
Union vil fortsætte sin støtte til Burundis arbejde med at bygge en fredelig, demokratisk og velstående 
fremtid, og ser frem til at samarbejde med den nye regering om de centrale spørgsmål vedrørende udvikling, 
genopbygning, retsvæsen og menneskerettigheder. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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 
 
 

 
 

PLENARMØDE 
 

13.-14. JULI 2005 
 
 

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER 
 
 

 
 

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

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

 
 
I plenarforsamlingen deltog Douglas Alexander, britisk minister for europæiske anliggender, som på det 
britiske rådsformandskabs vegne fremlagde dets prioriterede programpunkter, samt Ján Figel, medlem af 
Europa-Kommissionen, som holdt et indlæg om uddannelse, kultur og flersprogethed. Der blev desuden 
afholdt en struktureret debat om ”den aktuelle situation i Europa” og ”formidling af Europa”. 
 
 
1. SOCIALPOLITIK 
 
• Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden 
- Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Lønmodtagergruppen – DE) 
 
− Ref.: KOM(2005) 33 endelig – CESE 846/2005 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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− Hovedpunkter: 

 
Der knyttes særlige forventninger til den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 
2006-2010. 
 
EØSU mener, at prioritering af vækst og beskæftigelse ikke alene fører til en automatisk forbedring i 
den sociale situation, selv om øget vækst er en væsentlig forudsætning for at bekæmpe arbejdsløsheden 
og forbedre den sociale situation. 
 
Det er den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiks opgave at bevare og videreudvikle denne 
europæiske sociale model via indførelse af effektive instrumenter på europæisk plan. Social- og 
arbejdsmarkedspolitikkens særlige bidrag består af den europæiske beskæftigelsesstrategi, 
koordineringstiltag til fremme af social integration og til reform af de sociale sikringssystemer samt 
udjævning af leve- og arbejdsvilkårene på et stadigt stigende niveau gennem fastlæggelse af sociale 
minimumsstandarder. 
 
EØSU bifalder Kommissionens meddelelse om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, som 
bidrager til at understrege, hvor vigtig en rolle socialpolitikken spiller, og hvor vigtigt det er at opfylde 
Lissabon-målsætningerne. Trods meddelelsens strategiske tilgang lever den ikke helt op til de særlige 
forventninger, som knytter sig til midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien. 
 
EØSU forventer derfor, at der bliver fulgt op på den strategiske ramme med konkrete foranstaltninger. 
EØSU mener, at den nye social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden bør gå hånd i hånd med et 
handlingsprogram for de kommende fem år og i højere grad bør tage hensyn til de resultater og forslag, 
der kommer fra gruppen på højt plan vedrørende social- og arbejdsmarkedspolitikkens fremtid i den 
udvidede Europæiske Union. 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
                       Ewa Kaniewska 
                       (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
 

2. VIRKSOMHEDSPOLITIK – STYRKELSE OG KONTROL AF 
SEKTORAKTIVITETER 

 

• Omfanget og virkningerne af udflytning af virksomheder 
- Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
- Medordfører: Jürgen Nusser (delegeret for Kategori 3 – DE) 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 851/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

Valget af beliggenhed er et strategisk spørgsmål for virksomheder, som i den forbindelse skal tage højde 
for en lang række vidt forskellige aspekter, som der redegøres for i udtalelsen. 
 
Udflytningsfænomenet stiller det europæiske samfund over for en stor udfordring, hvor der i princippet 
må skelnes mellem to forskellige indfaldsvinkler: udflytning af virksomheder til andre medlemsstater ud 
fra ønsket om bedre vilkår og udflytning af virksomheder til lande uden for EU såsom Sydøstasien eller 
til vækstøkonomier, hvor Kina har særlig betydning.  
 
Ud over at være den direkte årsag til tab af arbejdspladser kan udflytning også skabe andre hermed 
forbundne problemer som eksempelvis en stigning i statens udgifter til social sikring, øget social 
udstødelse og en samlet lavere økonomisk vækst, hvilket delvis er et resultat af et generelt bortfald af 
efterspørgsel. På trods af disse følger er omstruktureringer ikke nødvendigvis synonym med social 
tilbagegang og store økonomiske tab. Omstruktureringer er ofte nødvendige for virksomhedernes 
overlevelse og udvikling, men denne udvikling skal ledsages på en sådan måde, at virkningerne på 
beskæftigelsen og arbejdsvilkårene bliver så forbigående og begrænsede som muligt.  
 
For så vidt muligt at afværge de negative følger af virksomhedsudflytninger i Europa må der blandt 
andet tages hensyn til følgende aspekter: 
 

• Der må satses på uddannelse, efteruddannelse og færdigheder, idet menneskelig kapital og 
knowhow betyder konkurrencefordele. 

 
• Man bør fremme forskning og innovation. Det er vigtigt, at forskning omsættes til industriel 

innovation. 
 

• Konkurrencepolitikken skal fremme de industripolitiske mål. 
 

• Forbrugerne bør gøres bevidste om konsekvenserne af deres forbrugsmønster. 
 

• Større samarbejde mellem den offentlige og den private sektor i nøglesektorer.  
 

• EU bør udstyres med nogle finansielle redskaber til at imødegå uforudsete begivenheder og 
styre industrielle ændringer. 

• Der bør investeres i infrastrukturer, der letter virksomhedernes aktiviteter. 
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• Fremme iværksætterånden og skabe et klima, som er gunstigt for etablering og udvikling af 
iværksætteraktivitet. 

 
• Det er nødvendigt at udforme og anvende socialpolitiske foranstaltninger, som kan reducere 

de mulige negative følger af virksomhedsudflytninger til et minimum. 
 

• Der må opnås en konstruktiv og kreativ balance mellem de berørte aktørers interesser via en 
egentlig social dialog. 

 
• Der må skabes konkurrencedygtige globale markeder, hvis regler overholdes af alle. EU bør i 

internationale organer arbejde for sikre, at reglerne bliver overholdt, og at de eksisterende 
mekanismer håndhæves så effektivt som muligt.  

 
Målet bør være at fremme nye investeringer i EU, fastholde bestående investeringer og videreføre 
europæiske investeringer i udlandet. 
 

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

• Kul- og stålforskning 
- Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen – SE) 
- Medordfører: Enrico Gibellieri (delegeret for Kategori 2 – IT) 
 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 845/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
 Efter en overgangsperiode på tre år har forskningsprogrammet under Kul- og Stålforskningsfonden vist 

sig at være effektivt og virkningsfuldt, idet ekspertnetværket fra de tidligere EKSF 
forskningsprogrammer i høj grad er blevet integreret i programmet. EØSU henstiller, at de samme 
rådgivningsorganer (COSCO, den videnskabelige rådgivende gruppe og den rådgivende gruppe om 
konkurrenceevne, tekniske grupper) i den nærmeste fremtid fortsat anvendes til programmets 
forvaltning, lige som den nuværende evalueringsprocedure bør fastholdes. EØSU beder Kommissionen 
overveje, hvordan eksperters deltagelse i de tekniske grupper kan øges. 

 
 EØSU støtter etableringen af europæiske teknologiplatforme, som sikrer både stål- og kulsektoren en 

passende ramme for udvikling og koordinering af deres FTU-politikker og aktiviteter, hvor alle de 
tilgængelige europæiske ressourcer udnyttes. 
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 EØSU støtter kraftigt en hurtig og omfattende integration af virksomheder, forskningscentre og 
universiteter i de nye medlemsstater i forskningsprogrammet samt i aktiviteterne i de relevante 
europæiske teknologiplatforme for stål- og kulsektorerne. 

 
 For så vidt angår stålsektoren har EØSU identificeret følgende hovedtemaer: 
 

• Miljøbeskyttelse (navnlig nedsættelse af CO2-emissioner) og stigende energieffektivitet er 
begge vigtige tværgående temaer i FTU-programmerne.  

• Sikkerhed og tryghed. 
• Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. 
• Den konsensusbaserede afdækning af prioriterede specifikke temaer for stålteknologiplatformen. 
• Støtte fra de europæiske myndigheder med henblik på, at stålplatformen kan udvælges som 

prioriteret platform, der modtager tilskud fra det fælles teknologi-initiativ. 
 
 For så vidt angår kulsektoren, udtrykker EØSU tilfredshed med de nye europæiske energiprioriteter, 

hvori betydningen af rene kulteknologier for klima- og miljøbeskyttelse og forsyningssikkerheden i EU 
fremhæves, og fokus på rene kulteknologier angives som den vigtigste prioritet for forskningen under 
det syvende rammeprogram for FTU. 

 
 Programmet bør derfor tage sigte på at forbedre effektiviteten med henblik på at reducere emissionerne 

og sikre bæredygtig anvendelse af ressourcerne samt foranstaltninger til CO2-udskillelse og -
opbevaring. Eftersom der i forbindelse med den bredere europæiske mineteknologiplatform vil blive 
fastlagt strategier og instrumenter for tværfaglig minedriftsforskning, bør Kul- og Stålforskningsfondens 
programs supplerende karakter bevares, og programmet bør tage sigte på specifik FTU inden for 
kulminedrift. 

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

• Adgang til markedet/havnetjenester 
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
- Ref.: KOM(2004) 654 endelig – 2004/0240 (COD) – CESE 848/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU mener, at et meget mindre detaljeret rammedirektiv med tilstrækkelig plads til subsidiaritet er at 
foretrække frem for direktivforslaget i den foreliggende form. 
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Subsidiaritet i den foreslåede lovgivning og lokal sammenhæng i politikkerne for havneudvikling er efter 
EØSU's mening at foretrække frem for direktivforslagets ensartede bestemmelser i betragtning af de store 
forskelle, der er mellem havnene, hvad angår størrelse og type. 
 
Et sådant rammedirektiv bør ikke få nogen som helst indvirkning på medlemsstaternes rettigheder og 
forpligtelser i henseende til den nationale lovgivning på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, 
folkesundhed og miljø, sikkerhed og offentlig orden eller tjenester af almen interesse. Det bør også tage 
hensyn til medlemsstaternes internationale forpligtelser, såsom ILO's maritime konventioner. 
 
EØSU kan kun beklage, at direktivforslaget ikke indeholder nogen konsekvensanalyse, hvilket strider mod 
den indsats for bedre lovgivning, som Kommissionen har engageret sig i siden hvidbogen om nye 
styreformer. 
 
- Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94, e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• REACH – Kemikalielovgivningen 
− Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
- Ref.: Tillægsudtalelse – CESE 850/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

 Denne supplerende udtalelse blev sat i gang for at følge op på og kommentere den seneste udvikling i 
debatten om EU's nye kemikalielovgivning, REACH. Hovedvægten lægges på: 

 
• de seneste konsekvensundersøgelser udført af Kommissionen; 
• registreringskriterier og -opgaver; 
• de forskellige forslag, der drøftes i Ministerrådet. 

 
For at gøre REACH let at håndtere foreslår EØSU, at registreringsmekanismen klart specificerer: 

 
• de stoffer, der omfattes af det foreslåede system, 
• systemets anvendelsesområde, især ved at specificere kriterierne og de kategorier, der undtages 

(for øjeblikket er disse nævnt i forskellige artikler i forordningen), 
• forpligtelserne vedrørende informationsudvekslingen mellem producenter, importører og 

downstream-brugere (såvel industrielle som professionelle) af ét og samme stof, 
• mekanismerne og incitamenterne til at oprette konsortier.  
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 EØSU understreger nødvendigheden af at undgå unødvendige tests, og ikke kun i forbindelse med 
dyreforsøg. For at undgå en uretfærdig fordeling af omkostningerne i forbindelse med registrering og 
tests foreslår EØSU ændringer på følgende punkter: 

 
• Angående reduktionen af registreringsgebyret: Det er beskedent for små mængder, men stiger 

væsentligt for større mængder. Artikel 10, stk. 2, fastsætter, at det kan nedsættes til en tredjedel, 
når det samme sæt data indgives af en række virksomheder, der deltager i et konsortium. En 
større nedsættelse finder EØSU ønskelig. 

• Angående delingen af omkostningerne ved dyreforsøg mellem forum-deltagere (i henhold til 
artikel 28, stk. 1, andet afsnit, og artikel 50, stk. 1): Det forekommer ikke retfærdigt at dele 
omkostningerne ligeligt uden at tage hensyn til deres respektive produktionsmængde. EØSU 
finder det mere rimeligt at anvende kriterier, der vedrører omsætningen af det pågældende stof 
eller den solgte mængde i de sidste tre år. 

• Angående kravet i artikel 25, stk. 5 og 6, om betaling af 50% af de omkostninger ved 
dyreforsøg, som de tidligere registranter har afholdt: Det forekommer endnu mere uretfærdigt. 
For en senere registrant kan en sådan tærskel blive en uovervindelig barriere for markedsadgang. 

 
 I udtalelsen gennemgås visse forslag, som er blevet drøftet i Rådet. EØSU advarer om, at OSOR-

systemet ("ét stof, én registrering"), som har til formål at hindre registreringer flere steder, kan rejse 
spørgsmål om konflikt mellem forpligtelsen til datadeling og sikring af fortroligheden. EØSU ser 
positivt på Maltas og Sloveniens forslag om stoffer i mindre mængder. Efter EØSU’s mening ændrer 
det ikke de væsentlige aspekter af REACH, men gør det alligevel muligt at finde enkle og fleksible 
løsninger. Det svenske forslag om stoffer i artikler hilses også velkomment, da det giver visse 
redskaber til håndtering af dette vanskelige emne, EØSU er enig i, at reglerne om stoffer i artikler skal 
skærpes for at få REACH til at fungere. EØSU støtter også det franske forslag (Safe) om at styrke 
kemikalieagenturets rolle.  

 
 Endelig håber EØSU, at en dybtgående og løbende dialog mellem de kompetente myndigheder og 

stakeholderne vil bidrage til at udforme effektive politiske foranstaltninger og instrumenter, som 
sammen med markedsmekanismerne kan fremme en innovativ udvikling i kemikalieindustrien og tage 
hensyn til beskyttelsen af sundheden og miljøet. 

 
- Kontaktperson: Annika Korzinek 
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65, e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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3. NABOSKABSPOLITIK OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 
 

• Forbindelserne mellem EU og Rusland 
- Ordfører: Filip Hamro-Drotz (Arbejdsgivergruppen – FI) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 849/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
• Rusland, der spiller en meget vigtig rolle i Europa og på verdensplan, er EU's strategiske partner. 

Udvidelsen af Den Europæiske Union understreger yderligere betydningen af EU’s og Ruslands 
nabosamarbejde, og at det er vigtigt for begge parter at styrke de gode indbyrdes forbindelser. 
 

• En styrkelse af forbindelserne mellem EU og Rusland forudsætter også kraftig deltagelse af det 
organiserede civilsamfund. Civilsamfundets indsats sigter på at etablere et bedre samarbejde mellem 
EU og Rusland og på at udvikle civilsamfundsstrukturer samt styrke demokratiet i Rusland. 

 
• EØSU anbefaler især, at: 

− EU fastlægger en fælles Ruslandspolitik og gennemfører den pragmatisk;  
− EU tager tilstrækkeligt hensyn til de spørgsmål, der berører civilsamfundet. Disse omfatter 

respekt for retsprincippet, for individet og for ejendom; gennemsigtighed; integritet; beskyttelse 
af menneskerettighederne, mindretalsrettigheder, politisk pluralisme, ligestilling og 
ytringsfrihed, frie medier; retten til at organisere sig og grundlæggende arbejdstagerrettigheder, 
sunde arbejdsmarkedsrelationer og tilstrækkelig social beskyttelse;  

− samarbejdet mellem det organiserede civilsamfund i EU og Rusland styrkes og udvides; 
− EU og Rusland tilskynder til og fremmer grænseoverskridende mobilitet ved at bestræbe sig på 

at forbedre infrastrukturerne og forenkle procedurerne for opnåelse af visum. 
 

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

• Strategi for ultraperifere regioner 
- Ordfører: Margarita López Almendariz (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 
– Ref.: KOM(2004) 343 endelig – CESE 847/2005 
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– Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder, at Europa-Kommissionen har givet udvalgets anbefaling i udtalelsen “Fremtidig strategi 
for regionerne i EU's yderste periferi” om at styrke Kommissionens tværtjenstlige gruppe og forsyne den 
med flere menneskelige ressourcer en positiv modtagelse, og at den har oprettet en særlig enhed i 
Generaldirektoratet for Regionalpolitik. EØSU håber, at dette ikke vil besværliggøre koordinationen 
mellem de forskellige tjenestegrene. 

 
EØSU hilser det velkomment, at Kommissionen i sin meddelelse anerkender, at den særlige status for 
regionerne i EU's yderste periferi er baseret på ligheds- og proportionalitetsprincipperne. Dette gør det 
muligt at give disse regioner en særbehandling på grund af deres specielle situation, så borgerne der får de 
samme muligheder som borgerne i det øvrige EU. 
 
EØSU deler Kommissionens iver efter at inddrage disse regioner i Lissabon- og Göteborg-strategien med 
henblik på at styrke beskæftigelsen, økonomiske reformer og social samhørighed og foreslår på den 
baggrund, at deres mulighed for deltagelse i videnssamfundet øges. 
 
EØSU mener, at turisterhvervets dynamik indebærer en høj merværdi, som er med til at styrke disse 
regionale økonomiers konkurrenceevne. Turistsektoren bør dog ikke vokse ubehersket, da dette vil 
medføre ubalance og skade miljøets bæredygtighed i disse regioner. 
 
EØSU konstaterer, at Kommissionens forslag til strategi for fjernregionerne næsten udelukkende bygger 
på to specifikke instrumenter: et program til kompensation for disse regioners permanente handicap og en 
naboskabsaktion. 

 
–  Kontaktperson: Alberto Allende 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 79, e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

4. SELSKABSRET OG BESKATNING 
 

• Stiftelse af aktieselskab 
- Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen - IT) 
 
– Ref.: KOM(2004) 730 endelig – 2004/0256 (COD) – CESE 843/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
 EØSU støtter de mål, som direktivforslaget opstiller, og generelt de midler, som Kommissionen har i 

sinde at anvende for at nå dem. 
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 EØSU gør imidlertid Parlamentet og Rådet opmærksom på, at Kommissionen ikke må gå ikke længere, 

end hvad den har fået mandat til, hvilket er at forenkle, og ikke ændre, gældende lovgivning. Det er i dette 
lys, at EØSU yder sig bidrag. Det drejer sig bl.a. om følgende punkter: 

 
− vurdering af kapitalindskud, der består af noterede værdipapirer, 
− en sagkyndigs vurdering af kapitaltilskuddene og vurderingsstandarder og –principper, 
− behovet for én kompetent myndighed for selskabslovgivning og –kontrol (ét enkelt 

henvendelsessted), der også varetager funktioner af retslig art, 
− selskabers bemyndigelse til at erhverve egne aktier, 
− fristen for pengestrømsanalysen, 
− generalforsamlingens ret til i alle tilfælde at blive informeret om, hvad der er foregået, og til at 

modtage en opgørelse for hver regnskabspost, 
− udtrykket "flertalsaktionær", 
− garantien for gennemsigtighed, 
− mindretalsaktionærernes mulighed for, individuelt eller samlet, at tvinge hovedaktionæren til at 

erhverve deres aktier. 
 

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

• Årsregnskaber for visse selskabsformer 
- Ordfører:  Harry Byrne (Arbejdsgivergruppen - IE) 
 
– Ref.: KOM(2004) 725 endelig – 2004/0250 (COD) – CESE 844/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
 Målet er at styrke tilliden til de årsregnskaber og årsberetninger, der offentliggøres af europæiske 

selskaber, for at give aktionærer og andre interessenter (f.eks. medarbejdere og leverandører) adgang til 
pålidelige, fuldstændige og lettilgængelige oplysninger. 

 
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtrykker betænkelighed ved enkelte detaljer i 

Kommissionens forslag, men støtter i det store hele ovennævnte mål og mener, at dette tiltag er påkrævet 
for at beskytte alle berørte parter. 

 
- Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Moms - anvendelsesperioden for normalsatsen 
- Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen - IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 136 endelig – 2005/0051 (CNS) – CESE 852/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
 I lyset af den aktuelle situation vedrørende medlemsstaternes politikker på skatteområdet, og især på 

momsområdet, kan EØSU kun tilslutte sig Kommissionens initiativ. Men EØSU synes ikke, man kan 
tale om en "overgangsordning" for moms, når denne ordning har eksisteret i årtier i afventen på en 
"endelig ordning", som er mere problematisk end nogensinde, og EØSU vil ikke længere acceptere denne 
situation. Rådet bør af hensyn til åbenhed over for borgerne, som man så ofte påberåber sig og efterlyser, 
melde klart ud, at det vil forfølge det strategiske mål om skattemæssig harmonisering på momsområdet, 
om end det ikke er realistisk at tro, at det kan nås på kort eller mellemlang sigt. 

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

 
 

_____________ 
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