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

Nr. 51/05 Renseri i Bruxelles  
 
Nr. 52/05 Åbning af det centrale indtegningsregister mandag den 19. december og tirsdag den 
   20 december 2005 

 
 
 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat: 
 
 

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

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

OFFICIEL MEDDELELSE OM UDNÆVNELSE AF ET MEDLEM  
AF EUROPA-PARLAMENTET, VALGT I TYSKLAND 

 
 
 
 

På mødet den 14. november 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Roland GEWALT 
 
 
var udnævntpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Ingo SCHMITT (PPE/DE-DE) ,  med 
virkning fra den 15. november  2005. 
 

 
* * * 

 
 
 

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

 
 

På mødet den 15. november 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Giovanni PROCACCI 
 
 
var udnævnt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Michele SANTORO (PSE/IT), med virkning 
fra den 15. november  2005. 
 

 
* * * 
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OPHØR AF MANDAT FOR ET MEDLEM 

 AF EUROPA-PARLAMENTET, VALGT I POLEN 
 
 
På mødet den 1. december 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

 Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN) 
 
 
er indehaver af et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet.  
 
I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 1, ophørte hendes mandat som medlem af Europa-Parlamentet 
derfor med virkning fra den 23. november 2005. 
 
 

* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
Europa-Parlamentet tog til efterretning, at: 
 
 

Giovanni PROCCACI 
 
 
er tiltrådt Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) med virkning fra 
den 15. november 2005. 
 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 02.12.2005) 
 
Stiller Emne Nr. 

 

Manolis Mavrommatis 

 

Fond for understøttelse af arbejdsløse i områder, der er 
"ramt" af en invasion af kinesiske produkter 

E-4050/05 

Simon Busuttil Økonomiske krav til ngo-deltagelse i EU-programmer E-4051/05 

Mary McDonald Pilotmidler til forvaring af børn i institutioner E-4052/05 

Christopher Heaton-Harris Fugleinfluenza - den menneskelige sundhed E-4053/05 

Christopher Heaton-Harris Risikoen for fugleinfluenza E-4054/05 

Christopher Heaton-Harris Told og sikkerhed: Gennemførelsesbestemmelser for nye 
sikkerhedsforanstaltninger 

E-4055/05 

Christopher Heaton-Harris Insulinanaloger E-4056/05 

Bart Staes Udtrædelsesordning for tjenestemænd E-4057/05 

Bart Staes Udtrædelsesordning for tjenestemænd E-4058/05 

Dan Jørgensen Beskyttelse af maritime habitatområder E-4059/05 

Bernat Joan i Marí Politisk repræsentant dømt for at sige "God dag" på 
kurdisk 

E-4060/05 

Bernat Joan i Marí Politisk repræsentant dømt for at sige "God dag" på 
kurdisk 

E-4061/05 

Thomas Wise Forordning om fællesskabspatenter E-4062/05 

Koenraad Dillen Rådets støtte til Haiti E-4063/05 

Koenraad Dillen Sagen mod Orhan Pamuk i Tyrkiet E-4064/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fiskeriaftalen mellem EU og Mauritanien E-4065/05 

Manolis Mavrommatis Fond for understøttelse af arbejdsløse i områder, der er 
"ramt" af en invasion af kinesiske produkter 

E-4066/05 

Manolis Mavrommatis Møde mellem kommissæren for uddannelse og kultur og 
internationale sportsforbund 

E-4067/05 

Dimitrios Papadimoulis Forslag til revision af den tredje fællesskabsstøtteramme E-4068/05 

Dimitrios Papadimoulis Forurenende elkraftværker E-4069/05 

Dimitrios Papadimoulis Forslag til revision af den tredje fællesskabsstøtteramme 
og skabelse af større forvaltningsregioner 

E-4070/05 
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Philip Claeys Dom mod armensk-tyrkisk journalist for fornærmelse mod 
den tyrkiske stat 

E-4071/05 

Philip Claeys Mugabes tilstedeværelse i EU-medlemsstater i forbindelse 
med FN-aktiviteter 

E-4072/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Frihandelsaftale EU-Samarbejdsrådet for Golfstaterne P-4073/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Foranstaltninger mod svig ved indførsel fra Kina E-4074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU-foranstaltninger mod svig ved indførsel E-4075/05 

Simon Busuttil Visumgensidighed mellem Malta og Brasilien E-4076/05 

Bart Staes Undtagelser fra forordning (EF) nr. 1185/2003 om 
fjernelse af hajfinner 

E-4077/05 

David Hammerstein Mintz Projektet "Urbanización Anfi Tauro" på Gran Canaria 
(Spanien) 

E-4078/05 

Maria Matsouka De største "ofre" for arbejdsløshed i Grækenland er 
akademikere! 

E-4079/05 

Dimitrios Papadimoulis Sorterings- og recycling-anlæg i Tsapournia 
Etoloakarnanias 

E-4080/05 

Georgios Karatzaferis Informationer om det græske Justitsministeriums 
ansættelse af "eksperter" som led i et eller andet ikke 
nærmere defineret program 

E-4081/05 

Nikolaos Sifunakis og Panagiotis 
Beglitis 

Brænding af døde i Grækenland E-4082/05 

Stéphane Le Foll, Marc Tarabella 
og Rosa Miguélez Ramos 

Skalotteløg E-4083/05 

Antolín Sánchez Presedo Initiativer på baggrund af jordskælvet i Pakistan P-4084/05 

Werner Langen Trusler mod laksens reproduktion P-4085/05 

Joseph Muscat Direktivet om strategiske miljøvurderinger (SEA) og 
golfbaner 

P-4086/05 

James Allister Dansk svineeksport E-4087/05 

Mogens Camre Korruption i Rumænien E-4088/05 

Michl Ebner Ungarske universiteter i Rumænien E-4089/05 

Michl Ebner Universitetsuddannelser i Rumænien E-4090/05 

Dimitrios Papadimoulis Den almindelige udvælgelsesprøve KOM/A/1/02 E-4091/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Sydeuropa truet af ørkendannelse E-4092/05 

Alyn Smith Små og mellemstore virksomheder og indgåelse af 
offentlige kontrakter 

E-4093/05 
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Marie-Line Reynaud En europæisk globaliseringsfond E-4094/05 

José Silva Peneda Undersøgelse af dumping i skotøjsindustrien E-4095/05 

Claude Moraes Den europæiske arrestordre P-4096/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Produktionsåret for mælk 2004/2005 E-4097/05 

Hiltrud Breyer Moms på billetter til forlystelsesparker E-4098/05 

Michael Cramer EU-støtte til maltesiske landbrugere i Manikata E-4099/05 

Claude Moraes Vold i forbindelse med fodbold E-4100/05 

Cristiana Muscardini Kristne i det hellige land E-4101/05 

Paulo Casaca Farmaceutisk kartel E-4102/05 

Cecilia Malmström Fiskeriet i havområderne vest for Sverige E-4103/05 

Michael Cramer Anlæggelse af en omfartsvej på Malta E-4104/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Olli Rehn E-4105/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Joaquin Almunia E-4106/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Joe Borg E-4107/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Viviane Reding E-4108/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Ján Figel' E-4109/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Franco Frattini E-4110/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Charlie McCreevy E-4111/05 

Ashley Mote Metriske måleenheder E-4112/05 

Ashley Mote Wim Duisenbergs død E-4113/05 

Jan Ehler Vedvarende energi II E-4114/05 

Gay Mitchell Bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser 
med fly 

E-4115/05 

Lasse Lehtinen Kommissionens klage over for Finland i forbindelse med 
jagten på ulve 

P-4116/05 

Witold Tomczak Udtalelser fra Kommissionens talsmand i anledning af 
præsidentvalget i Polen 

P-4117/05 

Emine Bozkurt Fortsat afpresning af rejsende ved grænsen til Bulgarien P-4118/05 

Ashley Mote Javier Solanas mandat E-4119/05 

Françoise Grossetête Ændring af lægemiddellovgivningen og betinget tilladelse 
til markedsføring 

E-4120/05 
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Luciana Sbarbati Forskelsbehandling ved undervisning i fremmedsprog E-4121/05 

Stanisław Jałowiecki Forskelsbehandling af polske reservedelsforhandlere på 
det franske marked. 

E-4122/05 

Ilda Figueiredo Støtte til familier og personer med svære handicap E-4123/05 

Ilda Figueiredo Arbejdsulykker og erhvervssygdomme E-4124/05 

Ilda Figueiredo Gennemførelse af den europæiske handlingsplan E-4125/05 

Kathalijne Buitenweg Uønskede virkninger af den gratis tildeling af CO2-
emissionsrettigheder 

P-4126/05 

Antolín Sánchez Presedo Beskyttet geografisk betegnelse (BGB) for kastanjer fra 
Galicien 

E-4127/05 

Daniel Caspary EU's budgetforvaltning E-4128/05 

Daniel Caspary Ophavsretsafgifter på pc-arbejdspladser E-4129/05 

Daniel Caspary Europaskolen i Karlsruhe i forhold til de øvrige 
Europaskoler 

E-4130/05 

Georgios Karatzaferis Aposelemis-dæmningen på Kreta E-4131/05 

Catherine Stihler Forebyggelse af spredning af fugleinfluenza E-4132/05 

Catherine Stihler Forebyggelse af spredning af fugleinfluenza E-4133/05 

Catherine Stihler Fattigdom blandt børn i EU E-4134/05 

Catherine Stihler Problemer i forbindelse med flyafgange og kompensation 
til luftfartspassagerer 

E-4135/05 

Catherine Stihler Udgifter til behandling af tobaksbetingede sygdomme E-4136/05 

Catherine Stihler Forskning i årsagerne til brystkræft E-4137/05 

Mary McDonald Elkabler E-4138/05 

Mary McDonald Strategi for affaldsbehandling E-4139/05 

Cecilia Malmström Valg i Zanzibar og Tanzania E-4140/05 

Cecilia Malmström Valg i Zanzibar og Tanzania E-4141/05 

Katerina Batzeli Flere ansættelser i den græske offentlige sektor og 
virkningerne på statsunderskuddet 

P-4142/05 

Kathy Sinnott Schwarz Pharma P-4143/05 

Mary McDonald og Bairbre de 
Brún 

EU- kampgrupper E-4144/05 

Marco Rizzo Olimpias-fabrikken i Cassano Magnago E-4145/05 
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Alessandro Foglietta Anvendelse af artikel 11 i direktiv 2001/37 om 
tobaksvarer 

P-4146/05 

Christopher Heaton-Harris Eurostat E-4147/05 

André Laignel Finansiering af forskningen i embryonale stamceller E-4148/05 

Luciana Sbarbati Indførelse alarmnummeret 112 i Europa E-4149/05 

Luciana Sbarbati Adoptioner i Rumænien: bopæl og ikke nationalitet som 
det eneste kriterium 

E-4150/05 

Alessandro Foglietta Kontrol med nikotinbaserede produkter med 
sundhedsanprisninger 

E-4151/05 

Šarūnas Birutis Atomkraft E-4152/05 

Albert Maat og Joseph Daul Videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, om BHV1-
infektioner i kvægbesætninger (EFSA-Q-2005-018) 

E-4153/05 

Hiltrud Breyer Godkendelse af genetisk modificeret majs MON863 - 
konstaterede mangler i ekspertudtalelser 

P-4154/05 

Joost Lagendijk Den nederlandske regerings planer om bygning af 
motorvej A6-A9 gennem sårbare naturområder 

P-4155/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Merværditærskler for oprindelsesregler E-4156/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Konsekvensstudie af merværdikriteriet i forbindelse med 
oprindelsesreglerne 

E-4157/05 

Robert Goebbels Mangler ved og uddelegering af sikkerhedskontrollen af 
nukleart materiale 

E-4158/05 

Hynek Fajmon Muligheden for at indføre en nulsats for momsen på 
fødevarer i Den Tjekkiske Republik 

P-4159/05 

Hynek Fajmon Eventuel indførelse af nul-moms på fødevarer i Den 
Tjekkiske Republik 

E-4160/05 

Kyriacos Triantaphyllides Attentat i Irak P-4161/05 

Jonas Sjöstedt Maral Yklymovas situation E-4162/05 

Jonas Sjöstedt Maral Yklymovas situation E-4163/05 

Dominique Vlasto Nedsatte momssatser P-4164/05 

Margie Sudre Nedsatte momssatser P-4165/05 

Monica Frassoni Iværksættelse af arbejder som led i projekt for opførelse af 
ferieboliger udført af Is Arenas s.r.l. trods 
overtrædelsesprocedure (Narbolìa, Sardinien, Italien) 

P-4166/05 

Christofer Fjellner Udsættelse af sager vedrørende hasardspil P-4167/05 
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Chris Davies Evaluering af asbestforurening P-4168/05 

Catherine Stihler Hemmelig fangetransporter ('rendition') pr. fly og EU P-4169/05 

Georgios Karatzaferis Knogler fra faldne helte i kampen imod fascismen spredt i 
bjergene i Nordepirus 

E-4170/05 

Ioannis Gklavakis Foranstaltninger til understøttelse af de europæiske 
fjerkæavlere 

E-4171/05 

Catherine Stihler Hemmelig fangetransporter ('rendition') pr. fly og EU E-4172/05 

Graham Watson Forbud mod import af vilde fugle E-4173/05 

Graham Watson Told på biobrændstoffer E-4174/05 

Graham Watson Told på biobrændstoffer E-4175/05 

Konrad Szymański Udtalelser fra kommissionsrepræsentanter vedrørende det 
polske valg 

E-4176/05 

Adeline Hazan Medlemsstaternes overholdelse af 
Verdenshandelsorganisationens forskrifter og henstillinger 
vedrørende bekæmpelse af rabies og andre zoonoser 

P-4177/05 

Monica Frassoni Udnyttelse af EU-finansiering til prøveboringer til Torino-
Lyon-forbindelsen 

P-4178/05 

 Spørgsmål annulleret P-4179/05 

David Hammerstein Mintz Genoprettelse af stranden ved La Llana ved San Pedro del 
Pinatar (Murcia) 

E-4180/05 

Glyn Ford Genopbygning i Irak E-4181/05 

Glyn Ford Udvandring fra Irak E-4182/05 

Glyn Ford International anerkendelse af irakiske mindretal E-4183/05 

Monica Frassoni Udnyttelse af EU-finansiering til prøveboringer til Torino-
Lyon-forbindelsen 

E-4184/05 

Sylwester Chruszcz Turistprojektet "På Jerntæppevejen" E-4185/05 

Hiltrud Breyer Pesticidfri baby- og småbørnsmad E-4186/05 

Anja Weisgerber Strukturstøtte 2007-2013: Muligheden for samfinansiering 
af omstruktureringsforanstaltninger med EU-
strukturmidler 

E-4187/05 

Georgios Karatzaferis Grækenlands køb af krigsfly E-4188/05 

Georgios Karatzaferis Bygning af en fjerkræfarm tæt på det antikke Dodoni E-4189/05 

Jules Maaten Situationen i Nepal E-4190/05 

Jules Maaten Situationen i Nepal E-4191/05 
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Sharon Bowles Afbrænding af husholdningsaffald E-4192/05 

Charles Tannock Religionsfrihed i Rumænien E-4193/05 

Philip Claeys Forbud mod anvendelse af bogstaverne Q og W i Tyrkiet E-4194/05 

Philip Claeys Skrivelse fra den tyrkiske ambassadør om dansk 
pressefrihed 

E-4195/05 

Margrietus van den Berg Den iranske præsident Ahmadinejads udtalelser E-4196/05 

Margrietus van den Berg Angola og Extractive Industries Transparency Initiative E-4197/05 

Erik Meijer Diskriminering af lastvognschauffører fra de nye EU-
medlemsstater på grundlag af nationalitet samt dårlige 
arbejdsvilkår der fører til konkurrenceforvridning 

E-4198/05 

Anneli Jäätteenmäki Offentliggørelse af kommissærers besøg E-4199/05 

Hélène Goudin Kommissionens Plan D E-4200/05 

Hélène Goudin Flammehæmmeren dekaBDE E-4201/05 

Hélène Goudin De svenske konkurrencemyndigheders anmeldelse af 
Norrbottens Landsting og Boden Kommune til 
Kommissionen 

E-4202/05 

Hélène Goudin EF-Domstolens dom i sag C-111/03 om svensk 
salmonellakontrol 

E-4203/05 

Claude Moraes USA's fængselscentre i Polen og Rumænien P-4204/05 

Sepp Kusstatscher Plan for tildeling af kvoter for drivhusgasemissioner for 
2005-2007 i Italien 

P-4205/05 

Paulo Casaca Bagvaskelseskampagne i den portugisiske presse P-4206/05 

Katerina Batzeli Kinas forhandlinger om skibsværftsindustrien inden for 
rammerne af OECD og WTO 

P-4207/05 

Gay Mitchell Ændringer til TRIPS-aftalen E-4208/05 

Gay Mitchell Videnskabelig havforskning i Europa E-4209/05 

Avril Doyle Brug af levende katte og hunde som hajmadding E-4210/05 

Graham Watson Løndiskrimination mellem skotske og engelske lærere ved 
Europaskolen 

E-4211/05 

Claude Moraes Amerikanske centre for frihedsberøvede i Polen og 
Rumænien 

E-4212/05 

Antonio Di Pietro Alvorlig overtrædelse af EU-lovgivningen begået af 
tomatforarbejdningsvirksomheder i provinsen Foggia 

E-4213/05 

Antonio Di Pietro Ulovlig import af tomatkoncentrat fra Kina E-4214/05 
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Ria Oomen-Ruijten Den nye nederlandske sygesikringslov E-4215/05 

Proinsias De Rossa Forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad 

E-4216/05 

Proinsias De Rossa Forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og 
fremmedhad 

E-4217/05 

Proinsias De Rossa Forslag til forordning om kabinebesætninger og 
flyvetidsbegrænsninger 

E-4218/05 

Proinsias De Rossa Offentligt ansattes ret til forældreorlov E-4219/05 

Proinsias De Rossa Informationskampagne rettet mod vandrende 
arbejdstagere vedrørende deres rettigheder som EU-
borgere 

E-4220/05 

Proinsias De Rossa Irlands klausul om "sædvanligt opholdssted" for 
udbetaling af sociale ydelser til EU-borgere 

E-4221/05 

Proinsias De Rossa Undersøgelse af Equitable Life E-4222/05 

Proinsias De Rossa Gruppen af generaldirektører for arbejdsmarkedsforhold E-4223/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om modtagefaciliteter i havne 
til driftsaffald fra skibe 

E-4224/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af den fælles aktion 96/443/RIA om 
bekæmpelse af racisme og fremmedhad 

E-4225/05 

Proinsias De Rossa Situationen for romaer og omrejsende folk i Europa E-4226/05 

Proinsias De Rossa Kosmetik og dyreforsøg E-4227/05 

Proinsias De Rossa Fiskeri med drivgarn E-4228/05 

Proinsias De Rossa Førtidspensionsordning for landmænd E-4229/05 

María Ayuso González Tilladt anvendelse af mælkesyre P-4230/05 

Konstantinos Hatzidakis Det græske mindretals rettigheder i Albanien P-4231/05 

Georgios Karatzaferis Uddannelse af bulgarske landbrugere i Grækenland inden 
for rammerne af Interreg III 

E-4232/05 

Georgios Karatzaferis Kontrakter om offentlige projekter i Grækenland E-4233/05 

Konstantinos Hatzidakis Organdonation i EU E-4234/05 

Dimitrios Papadimoulis Bygning af krematorier i Grækenland E-4235/05 

Arlene McCarthy Pengeoverførsler mellem EU-lande E-4236/05 

Cristiana Muscardini Iransk angreb på Israel E-4237/05 

Cristiana Muscardini Kroatisk diskrimination mod Italien E-4238/05 
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Umberto Guidoni Udbredelse af viden i samfundet E-4239/05 

Giuseppe Castiglione Forvaltning og udryddelse af kvægsygdomme i EU E-4240/05 

Antonio Di Pietro Den italienske stats manglende overholdelse af direktiv 
2001/23/EF og selskabet Telecom Italia S.p.A.'s heraf 
følgende krænkelse af arbejdstagernes rettigheder 

E-4241/05 

Antonio Di Pietro Selskabet "Intesa Gestione Crediti S.p.A."'s manglende 
overholdelse af direktiv 2001/23/EF om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder for så vidt angår beskyttelse 
mod afskedigelser 

E-4242/05 

Jean Lambert Testning af luftkvaliteten i London P-4243/05 

Georgios Karatzaferis Besøg af kommissær Hübner i Grækenland og skrivelse 
fra Meadows 

E-4244/05 

Georgios Karatzaferis Afsløringer om svindel med fødevarer i Grækenland og de 
græske myndigheders ligegyldighed 

E-4245/05 

Ioannis Gklavakis Tyrkiets tilpasning til den gældende fællesskabsret E-4246/05 

Richard Corbett Flygtninges tilbagevenden til Irak E-4247/05 

John Bowis Astma og luftvejssygdomme - bedste praksis E-4248/05 

Johannes Voggenhuber Spørgsmål vedrørende EU's lovgivning om dyretransport i 
forbindelse med en udsendelse på den tyske TV-kanal 
ZDF den 11. oktober 2005 kl. 22.15 

P-4249/05 

Anne Van Lancker Oprettelse af et socialt Europol P-4250/05 

Josu Ortuondo Larrea EU-støtte i Apurimac-området (Peru) E-4251/05 

Dimitrios Papadimoulis Påstande om amerikanske fængsler i østeuropæiske lande E-4252/05 

Dimitrios Papadimoulis Overførsel af bedrifter i forbindelse med gennemførelsen 
af den nye fælles landbrugspolitik 

E-4253/05 

Simon Busuttil European City Guide E-4254/05 

Christine De Veyrac Skatter og afgifter - beregningsgrundlaget for 
selskabsskatten 

E-4255/05 

Christine De Veyrac Sundhed - fugleinfluenza E-4256/05 

Jonas Sjöstedt Situationen for de homoseksuelle, biseksuelle og 
transseksuelle i de nye medlemsstater 

E-4257/05 

Jonas Sjöstedt Situationen for de homoseksuelle, biseksuelle og 
transseksuelle i de nye medlemsstater 

E-4258/05 

Raül Romeva i Rueda Direktivet om virksomhedernes sociale ansvar E-4259/05 

Raül Romeva i Rueda Begrebet "vold mod kvinder" E-4260/05 
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Raül Romeva i Rueda Begrebet "vold mod kvinder" E-4261/05 

Marco Rizzo Sorte områder E-4262/05 

Marco Rizzo Olimpias-fabrikken i Cassano Magnago E-4263/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fællesskabsfinansiering af den ydre havn ved La Coruña 
(Spanien) 

P-4264/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna De finansielle overslag 2007-2013 og europæisk 
samhørighed 

E-4265/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projektet om en atlantisk højhastighedsforbindelse E-4266/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Projektet om en atlantisk højhastighedsforbindelse E-4267/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Den fælles fiskeripolitik og regionaludvikling E-4268/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Søfartssikkerhed E-4269/05 

 Spørgsmål annulleret E-4270/05 

Neil Parish og Glyn Ford Redning af Concorde E-4271/05 

Neil Parish og Glyn Ford Redning af Concorde E-4272/05 

Arūnas Degutis Belarus E-4273/05 

Umberto Guidoni Sygdomsforebyggelse E-4274/05 

Frank Vanhecke Al Aqsa-Martyrernes Brigade E-4275/05 

Ilda Figueiredo Statistik vedrørende handicappede E-4276/05 

Willy Meyer Pleite Trusler mod en lokalitet af fællesskabsinteresse - Isla de 
Tabarca (Elche - Spanien) 

E-4277/05 

Willy Meyer Pleite Trusler mod lokaliteter af fællesskabsbetydning og særlige 
beskyttelsesområder for fugle fra planen om 
naturressourcer (PORN) i Penyagolosa (Castelló, Spanien)

E-4278/05 

Willy Meyer Pleite Sammenfald i jernstrukturen til en viadukt under opførelse 
med seks dødsfald til følge (Almuñecar, Spanien) 

E-4279/05 

Alyn Smith Registrerede ejere af sociale udlejningsejendomme i 
Skotland og EU's regler for offentlige indkøb 

E-4280/05 

Neil Parish Forslag om en sukkerreform E-4281/05 

Jana Bobošíková Finansiering af regenerering og revitalisering af 
boligområder med elementbyggeri fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 

P-4282/05 

Dimitrios Papadimoulis Budgetforslag 2006 P-4283/05 

Roger Knapman Gennemskuelighed i de europæiske institutioner P-4284/05 
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Georgios Karatzaferis Grækenlands køb af militærfly E-4285/05 

Christopher Heaton-Harris Intellektuelle ejendomsrettigheder E-4286/05 

Alyn Smith Test i britiskhed E-4287/05 

Alyn Smith Behandling af asylansøgere i EU E-4288/05 

Alyn Smith Uanmeldte besøg i forbindelse med udvisning af afviste 
asylansøgere i Det Forenede Kongerige 

E-4289/05 

Mario Mauro Demokrati i Kina E-4290/05 

Hannes Swoboda Bekæmpelse af kriminalitet i Bulgarien P-4291/05 

Gérard Onesta Fremme af transport med luftskib P-4292/05 

André Brie Krænkelse af konkurrencereglerne i forbindelse med 
organisationskomitéens praksis med at sælge billetter med 
forkøbsret til fodbold-VM i Tyskland i 2006 

P-4293/05 

Hélène Goudin Fri bevægelighed i EU P-4294/05 

Willy Meyer Pleite CIA's hemmelige fængsler P-4295/05 

Werner Langen Told P-4296/05 

Raül Romeva i Rueda EU's fælles landbrugspolitik E-4297/05 

Raül Romeva i Rueda Sudan E-4298/05 

Nigel Farage Sundhedspleje i EU E-4299/05 

John Purvis EU-støtte til vand- og sanitetsprojekter i de mindst 
udviklede lande 

E-4300/05 

Roberta Angelilli Midler til produktion og udnyttelse af emmer E-4301/05 

Roberta Angelilli Midler til blomsterproduktion og fremme af 
havebrugssektoren i Pistoia 

E-4302/05 

Giusto Catania Angelo D'Arcangeli-sagen E-4303/05 

María Herranz García Import af æbler fra den sydlige halvkugle E-4304/05 

Stephen Hughes og Maria 
Matsouka 

"Mindretalshusholdninger registreres som de største ofre 
for forskelsbehandling på det britiske arbejdsmarked" 

E-4305/05 

Mary McDonald Folkeafstemning i Montenegro E-4306/05 

Mary McDonald Folkeafstemning i Montenegro E-4307/05 

Mary McDonald Lokale myndigheder E-4308/05 

Michael Cashman Bortskaffelse af tritium i lystfiskergrej P-4309/05 

Zdzisław Chmielewski Planerne om genopbygning af torskebestanden i Østersøen P-4310/05 
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María Herranz García Import af champignoner P-4311/05 

Ivo Belet Vikarbureauers grænseoverskridende udsendelse af 
arbejdskraft (tre-lande-ordning) 

P-4312/05 

Bernat Joan i Marí Overtrædelser af retten til at anvende modersmål i 
Sydtyrol 

E-4313/05 

Paulo Casaca og Struan Stevenson Modstridende meldinger fra EU om regimet i Teheran E-4314/05 

Saïd El Khadraoui Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej E-4315/05 

Saïd El Khadraoui Offentlig personbefordring med jernbane og ad vej E-4316/05 

Dorette Corbey Indsprøjtning i fisk med vand indeholdende animalske 
proteiner 

E-4317/05 

Roger Helmer Handelsaftaler og - forhandlinger med lande uden for EU P-4318/05 

Jaime Mayor Oreja Uafhængige EU-konkurrencemyndighederne P-4319/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fælles politik for integration af indvandrere i EU P-4320/05 

Ioannis Gklavakis Støtte til dyrkning af biobrændstof P-4321/05 

Nigel Farage Udnævnelsen af Karel van Mier P-4322/05 

Gisela Kallenbach Trusler mod ikke-statslige organisationer og etniske 
mindretal i Serbien 

E-4323/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Edith Mastenbroek 

Bulgariens offentlige indkøbsregister E-4324/05 

Mary McDonald Mindsteløn E-4325/05 

Mario Borghezio Udelukkelse af Padania og det centrale og nordlige Italien 
fra statsstøtte og regional statsstøtte 

E-4326/05 

Frank Vanhecke Forsvarsadvokaters stilling i Kina E-4327/05 

Frank Vanhecke Besættelsen af Tibet E-4328/05 

Frank Vanhecke Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) E-4329/05 

Frank Vanhecke Beskyttelse af grundlæggende rettigheder gennem 
agenturet for grundlæggende rettigheder 

E-4330/05 

Raül Romeva i Rueda Euro-Middelhavspartnerskabet P-4331/05 

Horst Schnellhardt Overgangsforanstaltninger i forbindelse med 
gennemførelsen af forordning (EF) 853/2004, (EF) 
854/2004 og (EF) 882/2004 (Udkast til forordning 
SANCO/2536/2005) 

P-4332/05 

Raül Romeva i Rueda Euro-Middelhavspartnerskabet E-4333/05 

Jean Cottigny og Maria Matsouka Social uro i Frankrig E-4334/05 
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Stavros Lambrinidis Hemmelige amerikanske fængsler for terrormistænkte E-4335/05 

Stavros Lambrinidis Hemmelige amerikanske fængsler for terrormistænkte E-4336/05 

Mia De Vits Kommissionens standpunkt vedrørende 
selskabsbeskatning 

P-4337/05 

Hiltrud Breyer Fugleinfluenza P-4338/05 

Bernhard Rapkay Undersøgelse af vandsektoren E-4339/05 

Nikolaos Vakalis EU's repræsentation i Det Internationale Energiagentur E-4340/05 

Manolis Mavrommatis Ny import af 500 ton ulovlige produkter i EU E-4341/05 

Dimitrios Papadimoulis Republikken Cyperns deltagelse i Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet (BSEC) 

E-4342/05 

Dimitrios Papadimoulis Projektet med åbning af Kallidromos-tunnellen E-4343/05 

James Allister EGGS E-4344/05 

James Allister EGGS-virksomhed E-4345/05 

James Allister Konkurrerende EGGS'er E-4346/05 

Francisco Assis Gaver i fødevarer P-4347/05 

Hiltrud Breyer Støtte til byen Georgsmarienhütte E-4348/05 

Catherine Stihler Fiskeriaftale mellem EU og Marokko E-4349/05 

Giulietto Chiesa og Giovanni Fava CIA-fanger i Europa E-4350/05 

Giulietto Chiesa og Giovanni Fava CIA-fanger i Europa E-4351/05 

Bart Staes Anerkendelse af eksamensbeviser E-4352/05 

Bart Staes og andre Populationstendenser og indsatser for bevaring af 
Streptopelia turtur og Coturnix coturnix i EU og i Malta 

E-4353/05 

Bart Staes og andre Den maltesiske erklæring om forhåndsopnåelse af 
"yderligere" undtagelser vedrørende forårsjagt i Malta 

E-4354/05 

Bart Staes og andre Maltas officielle rapport til Kommissionen om 
undtagelsen vedrørende forårsjagt og dennes forenelighed 
med kravene i fuglebeskyttelsesdirektivet 

E-4355/05 

Bart Staes og andre Objektive videnskabelige oplysninger om ulovlig jagt i 
Malta 

E-4356/05 

Bart Staes og andre Kommissionens løfte om at samarbejde med Malta om at 
forbedre den lokale håndhævelse af lovgivningen om jagt 
og fangst 

E-4357/05 

Bart Staes og andre Kommissionens løfte om at indsamle nærmere 
oplysninger om handelen med fugle i Malta 

E-4358/05 
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Toine Manders og GRAF 
Alexander Lambsdorff 

Monopolmisbrug i FIFA's VM 2006-organisationskomité E-4359/05 

Margrietus van den Berg Møde i Kimberly-processen P-4360/05 

James Nicholson Religionsfrihed i Sri Lanka E-4361/05 

Marco Pannella og Emma Bonino De stadig værre forfølgelser i Cambodja og krænkelse af 
aftalen mellem EU og Cambodja 

E-4362/05 

Eija-Riitta Korhola Seks Stillehavslandes klimaaftale E-4363/05 

Saïd El Khadraoui Gødningspolitik i Flandern P-4364/05 

Ana Mato Adrover Den fremtidige lovgivning om grænsearbejdere E-4365/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Følsomme varer og WTO E-4366/05 

Giusto Catania og Roberto 
Musacchio 

Ali Berishas situation E-4367/05 

Erik Meijer Manglende advarselsskilte om miner fra krigen i 
Kroatiens kystområder, som turister i tiltagende grad igen 
besøger 

E-4368/05 

Lapo Pistelli Gas Naturals overtagelsestilbud vedrørende endesa P-4369/05 

Manuel dos Santos Gaver i fødevarer P-4370/05 

Manolis Mavrommatis Ulykker på arbejdspladsen E-4371/05 

Stavros Lambrinidis Overholdelse af principperne i europæisk og international 
folkeret i Frankrig i forbindelse med udvisninger 

E-4372/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 2000/34/EF i Grækenland E-4373/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af forordning (EF) nr. 998/2003 i 
Grækenland 

E-4374/05 

Georgios Karatzaferis Manglende regnskabsaflæggelse for projekter omfattet af 
det græske offentlige investeringsprogram 

E-4375/05 

Georgios Karatzaferis Lønninger og inflation i Grækenland E-4376/05 

Terence Wynn Gennemsigtighed i betalinger i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik 

E-4377/05 

Struan Stevenson Vindmøller på Isle of Lewis, Skotland E-4378/05 

Bernard Poignant Momssystem for forretningsførere for 
ejendomsfællesskaber i henhold til det sjette 
momsdirektiv (77/388/EØF) 

E-4379/05 

Ilda Figueiredo FN-konvention om menneskerettigheder E-4380/05 

Ilda Figueiredo Tekstilaftale mellem EU og Kina E-4381/05 
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Paulo Casaca Hemmelige forhandlinger med det iranske regime E-4382/05 

Paulo Casaca Årlighedsprincip og tilpasning af regnskabsførelsen til de 
økonomiske processer i den fælles landbrugspolitik 

E-4383/05 

Paulo Casaca Social cross compliance i forbindelse med udbetalinger i 
landbruget 

E-4384/05 

Jana Bobošíková 'Karlovarské oplatky' E-4385/05 

Richard Seeber Fremtidig adgang til universiteterne i Østrig E-4386/05 

Georgios Karatzaferis Menneskerettighederne i Tyrkiet E-4387/05 

Catherine Stihler EU-statistikker over misbrug af opløsningsmidler E-4388/05 

Catherine Stihler EU-statistikker over misbrug af opløsningsmidler E-4389/05 

Carlo Fatuzzo Vejenes tilstand og beskyttelse af befolkningen i Vivaro 
(Pordenone) - Italien 

E-4390/05 

Konrad Szymański Tyske myndigheder og domstoles diskriminering af 
polsksprogede personer 

E-4391/05 

Tomáš Zatloukal Miljøkonsekvenser af anlægget af Oder-Donau-Elben-
kanalen 

P-4392/05 

Roberta Angelilli Abortpille RU486 P-4393/05 

Raül Romeva i Rueda Reach-bestemmelserne E-4394/05 

Sajjad Karim Umenneskelig behandling af immigranter fra landene syd 
for Sahara i Marokko 

E-4395/05 

Pasqualina Napoletano og andre Undersøgelse af den ikke-statslige organisation 
"Movimondo" og svar på skriftlig forespørgsel af Vittorio 
Agnoletto, MEP 

E-4396/05 

Karl-Heinz Florenz Det indre marked for energiforsyning - ødelæggelse af 
industriens konkurrenceevne på grund af høje priser 

E-4397/05 

Cristiana Muscardini Bortførelsesindustrien i Venezuela E-4398/05 

Cristiana Muscardini Økofin og sænkning af momssatserne E-4399/05 

Bart Staes Manuel undersøgelse af lufthavnspersonale E-4400/05 

Salvador Garriga Polledo Friere adgang til at gå på pension E-4401/05 

Salvador Garriga Polledo Ny teknologi ved sikkerhedskontrol i lufthavne E-4402/05 

David Martin EU-aftale med Thailand om markedsadgang for ris P-4403/05 

Syed Kamall Reform af EU's sukkerordning P-4404/05 

Caroline Jackson Apples prisdiskriminering P-4405/05 
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Iles Braghetto Fugleinfluenza og anerkendelse af IZSVe-centret P-4406/05 

Nicola Zingaretti Gennemførelsesordninger for GD Energi og Transport 
BRITA in PuBs-projekt og udskiftning af partnere 

P-4407/05 

Czesław Siekierski Russisk importforbud for kød og vegetabilske produkter 
fra Polen 

P-4408/05 

Raül Romeva i Rueda Tjetjenien E-4409/05 

Mogens Camre Tyrkiets forsøg på at knægte ytringsfriheden i Danmark E-4410/05 

Dimitrios Papadimoulis Forhøjede priser for opkald til internettet E-4411/05 

Alyn Smith EU-støtte til fremme af brugen af informationsteknologi i 
Skotland 

E-4412/05 

David Martin Fejlklassificering af ethanol-import E-4413/05 

Gerard Batten Støtte til Etiopien og Algier-aftalen fra december 2000 E-4414/05 

Fiona Hall Kontrol af håndvåben E-4415/05 

Eija-Riitta Korhola Arbejdsforholdene i Spaniens drivhusgartnerier E-4416/05 

Eija-Riitta Korhola Arbejdsforholdene i Spaniens drivhusgartnerier E-4417/05 

Nikolaos Vakalis FN-konference om klimaændring P-4418/05 

Karin Jöns Gennemførelse af arbejdstidsdirektivet P-4419/05 

Manolis Mavrommatis Udsivning af europæiske forskere og videnskabsfolk til 
USA 

E-4420/05 

Arūnas Degutis Klarlæggelse med hensyn til nedsættelse af 
lufthavnsbrugerudvalg 

E-4421/05 

Roger Helmer Vejtransportdirektivet E-4422/05 

Robert Kilroy-Silk Solidaritetsbidrag til Frankrig E-4423/05 

Eva-Britt Svensson Opførelse af et bordel i forbindelse med VM i fodbold i 
Berlin 

P-4424/05 

John Purvis Liberalisering af EU's energimarked E-4425/05 

Richard Corbett Overtrædelser af menneskerettighederne i Eritrea E-4426/05 

Eva-Britt Svensson Opførelse af et bordel i forbindelse med VM i fodbold i 
Berlin 

E-4427/05 

Helmuth Markov og andre Kommissionens betingelser for at redde Alstom-
koncernen 

E-4428/05 

Glyn Ford Definition af indre farvande E-4429/05 

Peter Skinner Konkurrence på postmarkedet E-4430/05 
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Erik Meijer Den spanske skattelovgivnings betydning for spanske 
virksomheders høje bud i forbindelse med overtagelse af 
statens andel i de franske vejafgiftsvirksomheder 

E-4431/05 

Michl Ebner Parkeringskort for handicappede E-4432/05 

Kyriacos Triantaphyllides Episoder i Tyrkiet under en fodboldkamp E-4433/05 

Antonio Di Pietro Grov momssvindel i den EU-interne handel med 
motorkøretøjer 

P-4434/05 

Bart Staes Maltas rapport om anvendelsen af undtagelsesordningen 
for jagt om foråret 

P-4435/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Situationen i Belarus P-4436/05 

Georgios Papastamkos Styring af internettet E-4437/05 

Neil Parish Udvikling af landdistrikterne E-4438/05 

Neil Parish Udvikling af landdistrikterne E-4439/05 

Glenys Kinnock Efterlevelse af WTO's patentregler E-4440/05 

James Allister IFI's insolvens II E-4441/05 

Chris Davies Udpegelse af særligt beskyttede områder i Cypern E-4442/05 

Chris Davies Kommissionens meddelelse om biodiversitet E-4443/05 

Chris Davies Hovedindikator om biodiversitet E-4444/05 

Roberta Angelilli Unilever Italia: formodet overtrædelse af reglerne om 
beskyttelse af arbejdstagere i tilfælde af overførsel af dele 
af en virksomhed 

E-4445/05 

Roberta Angelilli AMA Senegal: tilfælde af kolera E-4446/05 

Erik Meijer Nederlandske kabel-tv-selskabers misbrug af deres 
monopol og nationale kontrolinstansers mulighed for at 
fastfryse eller nedsætte de stærkt stigende takster 

E-4447/05 

Hélène Goudin Oplysningskampagner om ØMU'en E-4448/05 

Marian Harkin Kvalitetsvurderingssystemet NPACS P-4449/05 

Mary McDonald Information og høring P-4450/05 

Panagiotis Beglitis Fængsler i østeuropæiske lande ifølge en artikel i 
Washington Post 

E-4451/05 

Panagiotis Beglitis EU's politik vedrørende mishandling og voldtægt af 
forsvarsløse kvinder 

E-4452/05 

Mary McDonald Støtte til grupper, der arbejder med indvandrere E-4453/05 

Helmuth Markov Mindesmærke i Tallinn for Estlands SS-division P-4454/05 
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Panagiotis Beglitis Finansiering af centre for ydelse af plejetjenester for ældre 
og hjemmehjælp 

P-4455/05 

Salvador Garriga Polledo EU-flaget på fly, der tilhører flyselskaber i EU's 
medlemsstater 

E-4456/05 

Michl Ebner Manglende opfyldelse af Københavnskriterierne E-4457/05 

Michl Ebner Manglende opfyldelse af Københavnskriterierne E-4458/05 

Helmuth Markov Mindesmærke for Estlands SS-division i Tallin E-4459/05 

Panagiotis Beglitis Fængsler i østeuropæiske lande ifølge en artikel i 
Washington Post 

E-4460/05 

Giusto Catania Den maltesiske regerings ansvar for endnu en katastrofe 
på havet 

P-4461/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Undersøgelse af den spanske tunindustri E-4462/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Undersøgelse af den spanske tunindustri E-4463/05 

Milan Horáček Roma-koncentrationslejren Lety u Pisku E-4464/05 

Hiltrud Breyer Nærfeltstråling fra mobiltelefoner (antennesignal) E-4465/05 

Horst Schnellhardt Rapport om anvendelsen af direktivet om tobaksprodukter 
(KOM(2005) 339) 

E-4466/05 

Herbert Bösch Falske deklarationer fra polske eksportører E-4467/05 

Simon Busuttil Grønt kort-forsikring E-4468/05 

Mathieu Grosch Førerkort til digitale fartskrivere E-4469/05 

Kathy Sinnott Pensioner på tværs af grænserne P-4470/05 

Carl Schlyter D for demokrati - T for transparens P-4471/05 

Frank Vanhecke Klager fra VVM, 4 FM, O-music, Topradio og Radio 
Contact om statsstøtte til VRT 

P-4472/05 

Jan Březina Den Tjekkiske Republiks ansøgning om registrering af 
oprindelsesbetegnelsen "Karlovsky oplatky" 

E-4473/05 

Jan Březina Den Tjekkiske Republiks ansøgning om registrering af 
"ægte Olmützer Quargel" som beskyttet 
oprindelsesbetegnelse 

E-4474/05 

Dimitrios Papadimoulis Et græsk integreret system for forvaltning og kontrol af 
landbrugsstøtteordningerne 

E-4475/05 

Dimitrios Papadimoulis Overførsel af kloakslam til Sudan E-4476/05 

Robert Kilroy-Silk Marokko og fiskeriaftale E-4477/05 

Robert Kilroy-Silk Nordirland og fredsprogram E-4478/05 
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Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-4479/05 

Mario Mauro Kinesiske "laogai" E-4480/05 

Frank Vanhecke EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: 
sammensætning af bestyrelsen og forummet for 
grundlæggende rettigheder 

E-4481/05 

Frank Vanhecke Religionsfrihed i Tyrkiet E-4482/05 

Frank Vanhecke Procedure for gensidig information om asyl og 
indvandring 

E-4483/05 

 
 

* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0339/05)  den 15. og 16. November 2005 
 
26 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Omstruktureringsprognoser 

 
H-0889/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Afgifter på flypassagertrafik 

 
H-0892/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel 

 
H-0895/05  

 
John PURVIS 

 
Tobaks- og alkoholafgifter 

 
H-0897/05  

 
Elspeth ATTWOOLL 

 
Brude uden grænser 

 
H-0898/05  

 
Frank VANHECKE 

 
Kinesisk censur af internettet 

 
H-0900/05  

 
Richard ASHWORTH 

 
Revisionsrettens årsberetning 

 
H-0901/05  

 
Richard CORBETT 

 
Komitologi 

 
H-0903/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Modstridende holdninger hos ministre om afvejningen 
mellem sikkerhed og menneskerettigheder 

 
H-0905/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
EU-landenes forsvarsbudgetter 

 
H-0908/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Opnåelse af enighed om de finansielle overslag for 2007-
2013 

 
H-0912/05  

 
Nils LUNDGREN 

 
Retssikkerheden i EU 

 
H-0916/05  

 
Chris DAVIES 

 
Gennemsigtighed og åbenhed 

 
H-0917/05  

 
Timothy KIRKHOPE 

 
Transparens i Rådet 

 
H-0957/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Fiskeriaftalen med Marokko og Rådets støtte i FN 

 
H-0920/05  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN  
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Afgifter på flypassagertrafik 

 
H-0893/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Databeskyttelse, EU-databaser 

 
H-0896/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Kosovo 

 
H-0904/05  

 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Hr. MICHEL 
 
 
Bart STAES 

 
Følgerne af FLEGTS for beskyttelsen af sociale rettigheder og 
miljøet i udviklingslandene 

 
H-0894/05  

 
Othmar KARAS 

 
Udviklingssamarbejde 

 
H-0902/05  

 
Marie-Hélène AUBERT 

 
Valg i Den Demokratiske Republik Congo 

 
H-0934/05  

 
Hr. MANDELSON 
 
 
Sajjad KARIM 

 
Større gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med 
Verdenshandelsorganisationens forhandlinger 

 
H-0906/05  

 
Hélène GOUDIN 

 
Toldsænkninger på thailandske rejer 

 
H-0909/05  

 
Ilda FIGUEIREDO 

 
Problemer i skotøjsindustrien 

 
H-0930/05  

 
Hr. ŠPIDLA 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Omstruktureringsprognoser 

 
H-0890/05  

 
Joachim WUERMELING 

 
Fri bevægelighed for arbejdstagere 

 
H-0899/05  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

NOVEMBER 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 
dagsordenen 

Institutionernes 
repræsentanter 

 

 
Rådet 
 

 
36 

 
15 

 
20 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Kommissionen 
 

 
54 

 
12 

 
43 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
REHN 
MICHEL 
MANDELSON 
ŠPIDLA  

 
I alt 

 
90 

 
27 

 
63 

 
19 

 
0 

 
0 

 
1 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 
 

 
 

Nr. 
 

PE.nr. 
 

Indgivet af 
 

Emne 
 

Indgivet 
 
Udløbsdat
o 

 
Underskrifter 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, David 
Martin, Alyn Smith og Struan Stevenson 

 
Udenlandske lektorers rettigheder på italienske 
universiteter 

 
12.09.2005 

 
12.12.2005 

 
24 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Internationale terrorister ("De tre i Colombia") 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
9 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Luftvejssygdomme 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
67 

 
49/2005 

 
363.785 

 
Richard Corbett 

 
European City Guides 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gerard Onesta og 
Vasco Graça Moura 

 
Hjælpelinjer for børn i Europa 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
219 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Ngo'ers og arbejdsmarkedets parters finansielle 
gennemsigtighed 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
70 

 

                                                      
1  Situationen pr. 17.11.2005 
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52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn og Robert Evans 
 

 
Den voksende internationale bekymring over 
produktion af bjørnegalde i Kina 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
230 

 
53/2005 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana Hybášková, 
Marek Siwiec, André Brie og Frédérique 
Ries 
 

 
Israels tilbagetrækning fra Gaza 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Opfordring til medlemsstaterne om at anvende 
nedsatte momssatser for boligsektoren 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
89 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Fremme af energieffektivitet i bygninger 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
66 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
"Laogai"-lejrene i Kina 
 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
6 

 
57/2005 

 
364.504 

 
Alessandra Mussolini 

 
Krisen i tekstil-, beklædnings-, fodtøjs- og 
strikvaresektoren i Italien 
 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
 
58/2005 

 
 
364.505 

 
 
Alessandra Mussolini 

 
Anvendelse af gebyrer fastsat af 
erhvervsorganisationer og -sammenslutninger i 
Italien 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
2 

 
59/2005 

 
364.207 

 
Daniel Strož, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček 

 
Den kritiske situation for den tjekkiske litteratur 
og de tjekkiske forfattere 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
13 
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60/2005 

 
365.410 

 
Marie-Line Reynaud og Marie-Noëlle 
Lienemann 

 
Nødvendigheden af at opretholde en nedsat 
momssats i byggesektoren 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
48 

 
61/2005 

 
365.511 

 
Íñigo Méndez de Vigo, Ilda Figueiredo, 
Bronislaw Gememek, Jean Lambert og 
Marine Roure 

 
Udryddelse af fattigdom i Europa som grundlag 
for en mere retfærdig europæisk 
samfundsmodel 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
99 

 
62/2005 

 
365.562 

 
Elizabeth Lynne, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco og Anna Zárborská 

 
Behovet for at sætte en stopper for forbindelsen 
mellem forretningsrejsende og handlen med 
kvinder og børn med henblik på tvungen 
prostitution 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
80 

 
63/2005 

 
365.564 

 
Terry Wynn, Catherine Stihler, Neil 
Parish, Paulo Casaca og Elspeth Attwooll 

 
Drivgarnsfiskeri efter laks på havet 

 
24.10.2005 

 
24.01.2006 

 
38 

 
64/2005 

 
366.135 

 
Sylwester Chruszcz og Andrzej 
Zapałowski 

 
De høje priser på roaming-tjenester inden for 
Den Europæiske Union 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
29 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
De forhold, hvorunder Tarek Aziz holdes 
fængslet 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
3 

 
66/2005 

 
366.636 

 
Philip Claeys, Frank Vanhecke, 
Koenraad Dillen og Carl Lang 

 
De etniske optøjer i Frankrig og andre steder i 
Europa 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
10 

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

 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Kaufmann Sylvia-
Yvonne (GUE/NGL) 
 

 
Resultatet af undersøgelsen om 
endnu ikke færdigbehandlede 
forslag til retsakter 
 

 
AFCO (K) 
 

 
17/11/2005 

 
2005/2214(INI) 

Sousa Pinto Sérgio 
(PSE) 
 

Den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forbedring af 
budgetproceduren 
 

AFCO (M) 
 

17/11/2005 2004/2099(ACI) 

Ventre Riccardo 
 (EPP-ED) 
 

Overholdelse af charteret om 
grundlæggende rettigheder i 
Kommissionens lovgivnings-
forslag - Metodologi for en 
systematisk og stringent kontrol 
 

AFCO (M) 
 

17/11/2005 2005/2169(INI) 

Pieper Markus (EPP-
ED) 
 

Særprogrammet Samarbejde (7. 
rammeprogram for FTU, 2007-
2013) 
 

AGRI (M) 
 

23/11/2005 2005/0185(CNS) 

Vaugrenard Yannick 
(PSE) 
 

Særprogram om forebyggelse og 
bekæmpelse af kriminalitet 
(2007-2013) 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0035(CNS) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (EPP-ED) 
 

Det Europæiske År for 
Interkulturel Dialog 

CULT (K) 
 

23/11/2005 2005/0203(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Nøglekompetencer for livslang 
uddannelse 

CULT (K) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Weber Henri (PSE) 
 

Overgangen fra analog til digital 
radio-/tv-spredning: en chance 
for den europæisk av-politik og 
den kulturelle mangfoldighed 
 

CULT (K) 
 

23/11/2005 2005/2212(INI) 

Karas Othmar (EPP-
ED) 
 

Merværdiafgift (moms): 
Leveringsstedet for 
tjenesteydelser (Ændr. dir. 
77/388/EØF) 
 

ECON (K) 
 

16/11/2005 2003/0329(CNS) 

Kusstatscher Sepp 
(Verts/ALE) 
 

Det europæiske kvalitetscharter 
for mobilitet (almen og faglig 
uddannelse) 
 

EMPL (M) 
 

30/11/2005 2005/0179(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Kauppi Piia-Noora 
(EPP-ED) 
 

Decharge 2004: EF's almindelige 
budget, sektion III, 
Kommissionen 
 

FEMM (M) 
 

30/11/2005 2005/2090(DEC) 

Kratsa-Tsagaropoulou 
Rodi (EPP-ED) 
 

Det Europæiske År for 
Interkulturel Dialog 

FEMM (M) 
 

24/11/2005 2005/0203(COD) 

Sartori Amalia  
(EPP-ED) 
 

Særprogram Personale (7. 
rammeprogram for FTU, 2007-
2013) 
 

FEMM (M) 
 

30/11/2005 2005/0187(CNS) 

Hasse Ferreira Joel 
(PSE) 
 

Markedsføring af 
eksplosivstoffer 

IMCO (K) 
 

07/11/2005 2005/0194(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Makrofinansiel bistand til 
Georgien 

INTA (K) 
 

23/11/2005 2005/0224(CNS) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Partnerskabsaftale om fiskeri i 
Mikronesiens Forenede Stater 

PECH (K) 
 

16/11/2005 2005/0206(CNS) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Fremsendelse af data vedrørende 
landinger af fiskerivarer i 
medlemsstaterne 

PECH (K) 
 

24/11/2005 2005/0223(COD) 

 
 

* * * 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
 

Emne Henvisning Dok. 
 
Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Kommissionens rapport om gennemførelse af direktiv 96/61/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
 

 
ENVI 
ITRE 
JURI 
 

 
COM(2005)0540 

Meddelelse fra Kommissionen - Modernisering af almen uddannelse 
og erhvervsuddannelse: et afgørende bidrag til velstand og social 
samhørighed i Europa - Udkast til Rådets og Kommissionens fælles 
situationsrapport 2006 om gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 
uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0549 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Udvidelse af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs opgaver - En 
agenda for 2010 - 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

COM(2005)0578 

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning for 2004 (ECHO) DEVE 
AFET 
INTA 
 

COM(2005)0580 

Årsberetning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om 
fællesskabets antidumping-, antisubsidie- og 
beskyttelsesforanstaltninger (2004) 
 

INTA 
 

COM(2005)0594 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Handicappedes situation i den udvidede EU-handlingsplan 2006-2007 

EMPL 
ITRE 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0604 

* Commission staff working document : Annex to the Communication 
from THE Commission : Modernising education and training: a vital 
contribution to prosperity and social cohesion in Europe - Draft 2006 
joint progress report of the Council and the Commission on the 
implementation of the "Education & Training 2010 work programme" 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)1415 

* Commission staff working document : Annex to the Report from the 
Commission on the working of committees during 2004 

ALLE  
UDVALG 
 

SEC(2005)1420 

* Turkey 2005 Progress Report ALLE 
UDVALG 
 

SEC(2005)1426 
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Emne Henvisning Dok. 

 
* Commission staff working document : Annex to the European 
Commission Opinion on the application from the former Yugoslav 
Republic of Macedonia for membership of the European Union - 
Impact assessment 
 

ALLE 
UDVALG 
 

SEC(2005)1429 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Enlargement Strategy Paper - Impact assessment 
 

ALLE 
UDVALG 

SEC(2005)1433 

* Commission staff working document : The trade and development 
aspects of EPA negotiations 
 

DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)1459 

* Commission staff working document : Report on the Activities of the 
EU Joint Transfer Pricing Forum in the Field of Documentation 
Requirements - Report prepared by the EU Joint Transfer Pricing 
Forum 
 

ECON 
ITRE 
IMCO 
 

SEC(2005)1477 

* Commission staff working document : Annex to the ECHO Annual 
Report 2004 

DEVE 
AFET 
INTA 
 

SEC(2005)1481 

* Commission staff working document : Annex to annual report from 
the Commission to the european Parliament on third country anti-
dumping, anti-subsidy and safeguard action against the Community 
(2004) 

INTA 
 

SEC(2005)1519 

 
 
* Disse dokumenter forefindes ikke på dansk 
 

* * * 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
 
Nr. 120/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Nepals medielov 

 
Bruxelles, den 10. november 2005 

 
EU er dybt bekymret over de foranstaltninger, som den nepalesiske regering har truffet til at pålægge og 
håndhæve repressive restriktioner over for medierne i Nepal. Ændringerne i den nye medielov krænker retten 
til ytringsfrihed. 
 
 
EU fordømmer sikkerhedsstyrkernes beslaglæggelse under trussel om magtanvendelse af radioudstyr fra 
Kantipur-FM-stationen i Katmandu. 
 
 
Som EU-trojkaen udtalte offentligt under sit besøg den 4.-6. oktober, ønsker den nepalesiske befolkning et 
velfungerende demokrati, hvor magten er forankret i befolkningen. Ytringsfriheden - herunder adgang til 
FM-nyheder - er en grundlæggende forudsætning for et effektivt demokrati. 
 
 
Den nepalesiske befolkning har ret til at leve i et samfund, hvor menneskerettighederne og retsstatsprincippet 
overholdes. EU henstiller til den nepalesiske regering, at den værner om de grundlæggende rettigheder, der 
er sikret ved Kongeriget Nepals forfatning, og giver den nepalesiske befolkning mulighed for at udøve sin ret 
til ytringsfrihed. 
 
 
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. 
 

* * * 
 
 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

47

Bulletin 12.12.2005 - DA - PE 360.494 

 
Nr. 121/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Zimbabwes regerings afvisning af humanitær bistand 

 
Bruxelles, den 7. november 2005 

 
 
EU noterer sig den erklæring om Zimbabwe, som FN's generalsekretær udsendte den 31. oktober. 
 
 
EU deler FN's bekymring over den alvorlige humanitære situation i Zimbabwe, der er fremkaldt af 
fordrivelserne som følge af Operation Murambatsvina ("Rens skidtet ud"). EU er ligesom FN's 
generalsekretær rystet over, at Zimbabwes regering ikke har erkendt de presserende humanitære behov, der 
er omhandlet i rapporten fra generalsekretærens særlige udsending, og har afslået bistand til de borgere i 
landet, der er blevet hjemløse og har mistet alt som følge af de seneste begivenheder.  
 
 
EU opfordrer Zimbabwes regering til at samarbejde med FN og det internationale samfund om at skaffe 
bistand og husly til dem, der har brug for det, som følge af Operation Murambatsvina. Det anmoder 
indtrængende Zimbabwes regering om at iværksætte alle anbefalinger i den særlige udsendings rapport. EU 
opfordrer på ny Zimbabwe til at overholde menneskerettighederne, navnlig som omhandlet i rapporten fra 
generalsekretærens særlige udsending vedrørende bosættelsesspørgsmål i Zimbabwe. 
 
 
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. 123/05 
 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om menneskerettighedsforkæmperen Orlando Valancias død 

Bruxelles, den 15. november 2005 

Den Europæiske Union fordømmer i skarpe vendinger drabet på Orlando Valencia fra Consejo Comunitario 
del Jiguamiando. Orlando Valencia, som havde kæmpet for at få løst de problemer, der plager 
lokalsamfundene Curvarado og Jiguamiando, blev bortført og formodentlig myrdet af medlemmer af en 
paramilitær gruppe. 
 
At kunne udøve ytringsfriheden er af afgørende betydning i ethvert demokrati. Den Europæiske Union 
bifalder derfor de skridt, som de colombianske myndigheder allerede har taget for at efterforske dette mord, 
og opfordrer dem kraftigt til at gøre alt for at bringe gerningsmændene til denne afskyelige forbrydelse for 
retten. Vi opfordrer indtrængende regeringen til yderligere at intensivere sine bestræbelser på at beskytte 
udsatte samfund i hele landet, til at træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre beskyttelsen af 
menneskerettighedsforkæmpere og til at forsvare alle colombianeres ret til at ytre sig frit og uden frygt. 
 
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. 124/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om menneskerettighedssituationen i Usbekistan 

 
Bruxelles, den 8. november 2005 

 
Den Europæiske Unions udenrigsministre gav den 3. oktober 2005 udtryk for foruroligelse over 
beretningerne om tilbageholdelse og chikane af dem, som har draget de usbekiske myndigheders version af 
begivenhederne i Andijan den 12.-13. maj i tvivl, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister og 
andre, og opfordrede Usbekistans regering til at ophøre med denne praksis. EU gav endvidere den 19. og 26. 
oktober udtryk for bekymring over behandlingen af Elena Urlaeva og Sanjar Umarov. 
 
EU hilser velkommen, at Elena Urlaeva blev løsladt fra psykiatrisk forvaring den 28. oktober, og opfordrer 
de usbekiske myndigheder til at bekræfte, at behandlingen vil blive suspenderet i afventning af en uafhængig 
lægeundersøgelse af hendes tilstand. 
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EU er foruroliget over rapporter om de "uacceptable forhold", som Sanjar Umarov, leder af den usbekiske 
oppositionsbevægelse Solskinskoalitionen, tilbageholdes under. EU opfordrer indtrængende de usbekiske 
myndigheder til at tillade en uafhængig vurdering af Sanjar Umarovs tilstand. 
 
EU er også bekymret over omstændighederne i forbindelse med anholdelsen og tilbageholdelsen af 
Mukhtabar Tojibaeva og Saidjahon Zainabitdinov og søger at få klarhed over, hvad de er tiltalt for, og 
hvordan de har det. 
 
EU har tidligere udtrykt bekymring over omstændighederne i forbindelse med tilbagesendelsen til 
Usbekistan af Dilshod Khajiev, Tavakal Khajiev, Hasan Shakirov og Mukhammad Kadirov til trods for, at 
De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge har anerkendt dem som flygtninge. EU søger at få 
klarhed over, hvad de er tiltalt for, hvor de opholder sig, og hvordan de har det. EU opfordrer indtrængende 
de usbekiske myndigheder til at behandle alle tilbageholdte i overensstemmelse med internationale 
standarder og til at give dem fuld adgang til deres advokater, deres familie og andre, der interesserer sig for 
deres ve og vel. 
 
EU opfordrer endnu en gang de usbekiske myndigheder til at beskytte ytringsfriheden ved at ophøre med at 
chikanere og tilbageholde dem, der udøver denne grundlæggende rettighed, herunder 
menneskerettighedsforkæmpere, journalister og andre. 
 
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. 125/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Mexicos ratificering af Rom-statutten 

 
Bruxelles, den 7. november 2005 

 
På Den Europæiske Unions vegne sender formandskabet sine hjerteligste lykønskninger til Mexico i 
anledning af dets ratificering af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol. 
 
Mexicos ratificering bringer antallet af stater, der er parter i ICC, op på 100 og er endnu et vigtigt skridt 
fremad i det internationale samfunds indsats for at bekæmpe straffrihed for krigsforbrydelser, forbrydelser 
mod menneskeheden og folkedrab. Latinamerikanske stater spiller en aktiv rolle ved domstolen, og det hilses 
med tilfredshed, at Mexico vil være i stand til at styrke deres indsats. Den Europæiske Union er overbevist 
om, at Mexico vil yde et værdifuldt bidrag til domstolens arbejde. 
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Den Internationale Straffedomstols jurisdiktion dækker nu over halvdelen af kloden. EU er fortsat fast 
besluttet på at arbejde hen mod den dag, hvor domstolen vil udøve universel jurisdiktion vedrørende de 
værste forbrydelser, der kendes.  
ç 
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 EFTA-landene Island og Liechtenstein, der er 
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og tilslutter sig denne 
erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
Nr. 126/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Wang Wanxing 

 
Bruxelles, den 10. november 2005 

 
EU konstaterer med tilfredshed, at Wang Wanxing nu er blevet løsladt. Han stod på EU's liste over 
bekymringsvækkende individuelle sager, som den kinesiske regering fik forelagt som en del af dialogen om 
menneskerettigheder mellem EU og Kina, der fandt sted den 24. oktober i Beijing. EU håber, at de kinesiske 
myndigheder i den nærmeste fremtid vil løslade flere fanger på denne liste. 
 
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. 127/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om valget i Liberia 

 
Bruxelles, den 16. november 2005 

 
Den Europæiske Union bemærker med tilfredshed, at valget den 8. november i Liberia generelt forløb 
fredeligt, og at valgdeltagelsen var høj. 
 
Vi udtrykker tilfredshed med den nationale valgkommissions generelt gode tilrettelæggelse af valget og 
støtten fra FN's Liberia-missions fredsbevarende styrke, der bl.a. medvirkede til at skabe sikre og fredelige 
forhold i forbindelse med valget. Vi påskønner begge parters adfærd, både under valgkampen og på selve 
valgdagen. 
Præsidentvalget er en milepæl i Liberias tilbagevenden til en normalt fungerende stat. Den Europæiske 
Union lykønsker det liberiske folk for at have vist et klart engagement til fordel for fred og demokrati og et 
ønske om lægge konflikten i landet bag sig. 
 
Den Europæiske Union opfordrer kandidaterne og deres partier og tilhængere til at fortsætte med at vise 
samme ansvarlige holdning som under valgkampen og valget og til at rette sig efter de gældende procedurer. 
EU's valgobservationsmission vil blive i Liberia for at overvåge alle de resterende aspekter af valgprocessen, 
bl.a. appel- og klageprocedurerne. 
 
Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den agter at fortsætte med at støtte Liberia på vejen til en stabil 
demokratisk fremtid og at arbejde sammen med landets demokratisk valgte regering og præsident. Den 
Europæiske Union benytter sig også af lejligheden til igen at understrege betydningen af, at den nye 
regering, det nye senat og det nye repræsentanternes hus samarbejder fuldt ud med det internationale 
samfund om at sikre, at tidligere præsident Charles Taylor bringes for den særlige domstol for Sierra Leone. 
 
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.  128/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om dommene over Shan-lederne 

 
Bruxelles, den 17. november 2005 

 
Den Europæiske Union fordømmer de strenge fængselsstraffe, som en række shan-ledere, heriblandt Khun 
Htun Oo, leder af shan-nationaliteternes liga for demokrati, og generalmajor Hso Hten, formand for Shan 
State Peace Council, blev idømt den 3. november. Den Europæiske Union henviser til sin erklæring af 16. 
februar om deres anholdelse. Den Europæiske Union fordømmer ligeledes den nylige politisk motiverede 
dom over en anden af shan-samfundets ledere, Donald Sao Oo Kya. 
 
EU finder det særlig foruroligende, at Hso Hten er blevet idømt en hård straf, til trods for at hans gruppe, 
Shan State Army (North), deltager i SPDC's nationale konvent, der efter planen skal træde sammen igen den 
5. december. Efter EU's opfattelse kan det nationale konvent ikke fremme den nationale forsoning, 
medmindre alle parter og alle repræsentanter for de etniske nationaliteter kan deltage uden at blive udsat for 
denne form for intimidering og chikane. 
 
EU gentager sin udtalelse fra den 17. juni om, at det støtter Burma/Myanmars territoriale integritet. EU er af 
den opfattelse, at Burma/Myanmars komplekse konflikter mellem de etniske grupper bør løses med fredelige 
politiske og demokratiske midler. 
 
EU opfordrer SPDC til omgående og betingelsesløst at løslade shan-lederne og alle andre politiske fanger, så 
alle sociale og politiske kræfter kan deltage i en ægte, inklusiv dialog. 
 
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. 129/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Andijan-retssagen 

 
Bruxelles, den 18. november 2005 

 
 
Den Europæiske Union har på tæt hold fulgt retssagen i Usbekistan, der sluttede den 14. november, mod 15 
personer i forbindelse med begivenhederne i Andijan den 12.-13. maj 2005. 
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Den Europæiske Union deler mange af de alvorlige betænkeligheder med hensyn til retssagens forløb, som 
FN's særlige rapportører og den uafhængige ekspert med ansvar for beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme gav udtryk for den 26. oktober, samt 
de betænkeligheder, som FN's højkommissær for menneskerettigheder har udtrykt. Den Europæiske Union 
ser frem til den snarlige offentliggørelse af rapporten fra det hold fra Kontoret for Demokratiske Institutioner 
og Menneskerettigheder, der fulgte retssagen. 
 
Den Europæiske Union er dybt betænkelig ved troværdigheden af anklagemyndighedens sag og er overbevist 
om, at forsvarsprocedurerne var utilstrækkelige til at sikre en retfærdig rettergang. Den Europæiske Union 
vil gerne have lejlighed til at drøfte disse betænkeligheder med den usbekiske regering. 
 
Retssagen fokuserede på angrebene på militærforlægningerne, fængslet og SNB-bygningen, samt 
besættelsen af Hokimyat. Den Europæiske Union erkender, at disse angreb var kriminelle handlinger, men er 
betænkelig ved, at der under retssagen kun var ringe opmærksomhed omkring de mange beretninger, 
herunder fra øjenvidner, om at de usbekiske militær- og sikkerhedsstyrker begik alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne under nedkæmpelsen af demonstrationerne. 
 
Den Europæiske Union lægger fortsat afgørende vægt på en troværdig og gennemsigtig uafhængig 
international undersøgelse af hændelserne den 12.-13. maj. Den Europæiske Union er rede til at drøfte alle 
disse spørgsmål inden for rammerne af den løbende dialog med Usbekistan. 
 
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. 130/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om anholdelsen af oppositionslederen i Uganda 

 
Bruxelles, den 21. november 2005 

 
 
Den Europæiske Union (EU) ser med dyb bekymring på anholdelsen af lederen af Forum for Demokratisk 
Forandring (FDC), Kizza Besigye, og 22 andre personer under anklage for bl.a. forræderi. EU anser 
overgangen til et pluralistisk demokratisk system forud for de næste valg i februar eller marts 2006 for at 
være et afgørende skridt i Ugandas politiske udvikling. I denne forbindelse anser EU det for vigtigt, at alle 
parter kan konkurrere på en retfærdig og gennemsigtig måde og udviser en adfærd, der er i 
overensstemmelse hermed. EU opfordrer derfor til, at den behørige retlige procedure og beskyttelse, der 
garanteres under Ugandas forfatning, gøres fuld ud tilgængelig for Kizza Besigye og de øvrige anklagede og 
til, at de anklagede får en hurtig og gennemsigtig rettergang og fri proces. 
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EU opfordrer yderligere Ugandas regering til at arbejde på at genoprette offentlighedens tillid til 
sikkerhedstjenesten og til at sikre, at sikkerhedsstyrkens reaktioner er strengt afpasset efter de trusler, som de 
står over for i en given situation. EU er især bekymret over Ugandas politis anvendelse af skarp ammunition 
den 14. november, hvilket medførte et tragisk dødsfald og kvæstelser. 
 
FDC bør opfordre folk til at undgå vold og konfrontation og til at overholde loven og forfatningen. Mens 
fredelig protest er en grundlæggende menneskeret, udgør voldelige demonstrationer en væsentlig trussel mod 
den offentlige sikkerhed, og de bidrager ikke til at fremme demokratiet. 
 
EU opfordrer til, at alle de politiske grupper deltager fuldt ud i Ugandas demokratiske proces, og tilskynder 
til dialog med henblik på at styrke de demokratiske institutioner. 
 
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. 131/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Rådets fælles holdning 2005/792/FUSP af 14. november 2005 om restriktive foranstaltninger over 

for Usbekistan 
 

Bruxelles, den 24. november 2005 
 
Rådets fælles holdning 2005/792/FUSP af 14. november 2005 om restriktive foranstaltninger over for 
Usbekistan - og Rådets ledsagende forordning (EF) nr. 1859/2005 af 14. november 2005 om visse restriktive 
foranstaltninger over for Usbekistan - blev offentliggjort den 16. november 2005 i Den Europæiske Unions 
Tidende L 299/05, s. 72. 
 
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 
Republikken Moldova tilslutter sig denne fælles holdning. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
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Nr. 132/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Belarus' lovforslag om bekæmpelse af revolutionær virksomhed 

 
Bruxelles, den 2. december 2005 

 
 
Den Europæiske Union beklager, at den på ny føler sig foranlediget til at udtrykke bekymring over 
udviklingen i Belarus, efter at den belarussiske nationalforsamling har besluttet at godkende et lovforslag om 
bekæmpelse af revolutionær virksomhed, der ændrer straffeloven, ved førstebehandlingen. Bestemmelserne i 
lovforslaget synes at være fuldstændigt i modstrid med mange af Belarus' forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet, navnlig retten til foreningsfrihed og ytringsfrihed. Den foreslåede lovgivning 
fremstår som et klart forsøg på at intimidere den belarussiske befolkning og undertrykke ytringsfriheden nu, 
hvor det belarussiske præsidentvalg nærmer sig. 
 
EU opfordrer indtrængende den belarussiske nationalforsamling til at tage sin beslutning op til fornyet 
overvejelse og forkaste lovforslaget, navnlig i lyset af Belarus' forpligtelser inden for rammerne af OSCE's 
menneskelige dimension. EU opfordrer også de belarussiske myndigheder til at tage konkrete skridt til at 
vise, at de er indstillet på at respektere de demokratiske værdier og retsstaten, således at EU og Belarus kan 
begynde at udvikle tættere og dybere forbindelser. 
 
Det vil kunne få meget alvorlige konsekvenser for de belarussiske myndigheder, hvis der vedtages så 
udemokratisk en lov. EU erindrer om, at det er parat til at træffe yderligere restriktive foranstaltninger over 
for de ansvarlige personer, hvis de internationale normer ikke efterleves, sådan som fastslået i 
konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 7. november. 
EU understreger, at det er rede til at gå sammen med internationale partnere, navnlig USA, om kraftigt at 
opfordre de ansvarlige belarussiske myndigheder til at forkaste lovforslaget om bekæmpelse af revolutionær 
virksomhed. 
 
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 tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 
 

* * * 
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Nr. 135/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om aftalen mellem de politiske partier og maoisterne i Nepal 

 
Bruxelles, den 1. december 2005 

 
EU anerkender de nepalesiske politiske partiers bestræbelser på at sikre en aftale med maoisterne, der kan 
danne grundlag for en fredsproces i Nepal. EU vil gennemgå de erklæringer, som de politiske partier og 
maoisterne har fremsat, i detaljer. 
 
EU så med tilfredshed på erklæringen om en ensidig våbenhvile i september. Samtidig opfordrede EU også 
maoisterne til at tage konkrete skridt med henblik på permanent at stoppe brugen af vold i politisk øjemed. 
Aftalen mellem partierne og maoisterne synes at være et positivt tiltag i den retning. 
 
EU støtter fortsat maoisternes overgang til at blive et almindeligt politisk parti, men gentager, at det mener, 
at en sådan proces må medføre et fast tilsagn fra maoisterne om at afholde sig fra vold, herunder bevisligt at 
lægge deres våben væk. Som et første skridt opfordrer EU maoisterne til at forlænge deres nuværende 
våbenhvile og arbejde på at skabe de rette betingelser for, at fredsforhandlingerne kan genoptages. 
 
Som trojkaen anførte i oktober, opfordrer EU indtrængende kongen til at inddrage de politiske partier i 
udarbejdelse af en fælles dagsorden for en fuld tilbagevenden til et demokratisk flerpartisystem. Med henblik 
herpå opfordrer EU Nepals konge og regering til at erklære våbenhvile og indlede alvorlige bestræbelser på 
at nå til en forhandlingsløsning på konflikten. 
 
EU gentager, at det er rede til at støtte en meningsfuld fredsproces. 
 
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 
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.136/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om forhandlingerne i Abuja 

 
Bruxelles, den 1. december 2005 

 
Den Europæiske Union hilser velkommen, at de inter-sudanske fredsforhandlinger om Darfur blev 
genoptaget den 29. november i Abuja i Nigeria. EU opfordrer alle parter til at forhandle i en smidig og 
konstruktiv ånd og med en klar forståelse for, at det haster, så FN's Sikkerhedsråds frist for en fredsløsning 
den 31. december kan overholdes. EU udtrykker sin fortsatte kraftige støtte til fredsprocessen i Abuja og til 
det mæglingshold, der ledes af Den Afrikanske Union. EU hilser velkommen, at repræsentanter for SPLM 
for første gang er til stede under næste forhandlingsrunde. 
 
EU udtrykker også alvorlig bekymring over, at både SLM/A og den sudanesiske regering til stadighed 
systematisk ignorerer de aftaler, de har undertegnet. EU fordømmer den fortsatte vold og især mordene på 
medlemmer af Den Afrikanske Unions styrke den 8. oktober. EU opfordrer indtrængende alle parter til at få 
kontrol over deres soldater, til at respektere folkeretten og til at overholde N'Djamena-våbenhvileaftalen og 
Abjua-protokollerne. EU noterer sig, at FN's Sikkerhedsråd har vedtaget målrettede sanktioner over for de 
ansvarlige for grusomhederne, og det vil støtte den fulde brug af disse foranstaltninger. 
 
EU hilser oprettelsen af evalueringskommissionen (AEC) den 30. oktober velkommen; den skal overvåge 
gennemførelsen af den samlede fredsaftale. EU bemærker med bekymring, at gennemførelsen af aftalen er 
forsinket, og opfordrer alle politiske kræfter i Sudan til at lette en hurtig overgang til fred i hele landet inden 
for rammerne af den samlede fredsaftale. 
 
EU gentager, at det er engageret i en hurtig og varig løsning på konflikten i Darfur og i et fredeligt, 
velstående og demokratisk Sudan. 
 
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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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 

 
PLENARMØDE 

 
26.-27. OKTOBER 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_en.asp 
 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_en.asp
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På plenarforsamlingen holdt kommissionsmedlem Danuta Hübner et indlæg om "En ny tilgang til 
samhørighedspolitikken – Kommissionens forslag for programmeringsperioden 2007-2013". 
 
 
1.   EU’s FREMTID 
 
• Tænkepause: struktur, temaer og ramme for en evaluering af debatten om Den 

Europæiske Union 
- Ordfører: Jillian van Turnhout (Gruppen Andre Interesser - IE) 
 
- Referencer: UU/025– CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

Som det institutionelle forum på europæisk niveau, der hører, repræsenterer og informerer det 
organiserede civilsamfund og formidler dets synspunkter, påpeger EØSU, at: 

 
- det ræsonnement og de analyser, som lå til grund for forfatningstraktaten, er uændrede; 
- det er et paradoks, at forfatningstraktaten, der skulle løse de problemer, som har ført til den aktuelle 

situation, fortsat ikke er vedtaget; 
- deltagelsesdemokrati er, som fastlagt i forfatningstraktaten, fortsat et vigtigt redskab til at styrke 

EU’s demokratiske legitimitet;  
- en fælles vision via et deltagelsesdemokrati kan være med til at få integrationsprocessen på rette spor 

igen;  
- EU’s institutioner og medlemsstater bør derfor gøre deltagelsesdemokratiet til en realitet nu, især 

ved at foregribe relevante bestemmelser i forfatningstraktaten om Unionens demokratiske liv; 
- EU er nødt til at fange borgernes interesse og udmønte Lissabon-strategien i konkrete resultater; 
- kommunikationen og dialogen bør styrkes, selv om der allerede er sket store fremskridt; 
- den brede debat, som regerings- og statscheferne efterlyste, er dog for øjeblikket stort set fraværende 

i medlemsstaterne, og det vil være svært at gøre fremskridt uden en sådan debat; 
- det er medlemsstaterne, som har hovedansvaret for at gennemføre debatten under tænkepausen, selv 

om EU-institutionerne har et vigtigt ansvar, når det gælder om at stimulere en bredere diskussion på 
europæisk niveau;  

- EU-institutionerne bør også deltage aktivt i debatten på nationalt, regionalt og lokalt plan ved at yde 
bistand og støtte til gennemførelsen af den;  

- civilsamfundsorganisationerne kan spille en vigtig støtterolle og bør derfor inddrages i en ægte lokal, 
regional og national dialog. 

 
–  Kontaktperson: Martin Westlake 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int)  

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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2.   FINANSIERING AF EU 
 

• Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
- Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT) 
 
- Referencer: KOM(2005) 108 endelig - 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder de forbedringer, forordningsforslaget vil indføre.  
 
EØSU finder imidlertid, at Kommissionens forslag bør ændres på tre punkter, således at det kan tilpasses 
de reelle behov: 
 
a) udvide anvendelsesområdet til også at omfatte andre katastrofetyper, herunder navnlig tørke, 
b) sænke tærsklen for skadernes omfang og/eller give Kommissionen øget politisk fleksibilitet, 
c) skabe større fleksibilitet med hensyn til støtteberettigede udgifter med henblik på at kunne dække 

andre relevante omkostninger 
 

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

 
 

• Finansforordning 
- Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
- Referencer: KOM(2005) 181 endelig – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU tilslutter sig Kommissionens indfaldsvinkel i forslaget til en ny finansforordning, specielt hvad 
angår afskaffelsen af foregående centrale kontroller, som erstattes af kontroller, der skal foretages, inden 
der gives tilladelse til at udbetale penge til allerede godkendte projekter. 

 
På den anden side maner EØSU til forsigtighed, hvad angår imødekommelsen af anmodningerne fra et 
stort antal institutioners finansafdelinger om at forenkle eller afskaffe forskellige formaliteter og 
kontrolforanstaltninger i forbindelse med kontrakter og støttebeløb af “mindre omfang”. Selv om EØSU er 
enigt i, at kontrolforanstaltninger er dyre og tidskrævende, mener det, at det legitime ønske om at begrænse 
omkostningerne bør modereres af et modsatrettet hensyn, nemlig behovet for ikke at give EU-borgerne og 
aktørerne det indtryk, at ”mindre” beløb forvaltes på en for lemfældig og nonchalant måde.  

 
Civilsamfundsorganisationerne kræver for deres vedkommende, at enhver revision af finansforordningen 
sker i samråd med Kommissionen på baggrund af en grundlæggende gensidig forståelse og under 
hensyntagen til behovet hos begge parter for en god finansforvaltning. EØSU støtter dette krav, men minder 
om, at enhver beslutning skal træffes under iagttagelse af princippet om en sund og gennemsigtig 
forvaltning af de offentlige midler. 

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

mailto:roberto.pietransata@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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3.   BORGERNES EUROPA 
 
• Handlingsprogram til fremme af et aktivt medborgerskab 
- Ordfører: Daniel Le Scornet (Gruppen Andre Interesser - FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 116 endelig – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
- Hovedpunkter: 

 
Kommissionen agter at gøre unionsborgerskabet til et højt prioriteret indsatsområde for EU. Efter 
EØSU's opfattelse er denne satsning ikke alene rimelig, men bydende nødvendig af hensyn til den 
fortsatte EU integration. 
 
Programmet for perioden 2007-2013 har imidlertid for få ressourcer til rådighed, og de metoder, der 
satses på, kan nok siges at være gennemprøvede, men de er ikke tilstrækkeligt nyskabende til at løfte de 
udfordringer, som har vist sig ekstra presserende i den aktuelle situation. 
 
Udvalget ser sig selv som en central aktør i og formidler af dette vigtige program. 
 

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

 
 

• Ungdomspolitik 
– Ordfører: Jillian Van Turnhout (Gruppen Andre Interesser – IE) 
 
– Referencer: KOM(2005) 206 endelig – CESE 1248/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ser med tilfredshed på den europæiske ungdomspagt 
og dens uddybning som skitseret i Kommissionens meddelelse om europæiske ungdomspolitikker. 
Meddelelsen opstiller en ramme, der kan danne grundlag for udformningen af fremtidige politikker 
inden for områder, der berører unge i EU. 

 
EØSU henstiller, at unge placeres centralt i denne ramme, og at man giver dem tilskyndelse og plads til 
at deltage aktivt i udformningen af politikker. Muligheden for at bidrage til forandringer er meget 
motiverende for, at unge involverer sig. Medlemsstaterne og institutionerne skal tilvejebringe de 
ressourcer, den støtte og de mekanismer, der er nødvendige for at unge lettere kan engagere sig på alle 
niveauer i beslutninger og initiativer, som har indflydelse på deres liv. Kun reel indflydelse kan føre til 
et reelt ansvar. 

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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EØSU ser med tilfredshed på, at pagten tillægger spørgsmålet om beskæftigelsen af unge særlig 
opmærksomhed. I forbindelse med videreudviklingen og gennemførelsen af ungdomspagten skal denne 
dog ses som et vigtigt mål i sig selv og ikke blot som et element i Lissabon-strategien. Endvidere er 
Lissabon-strategiens succes væsentlig for unge, men unge er også væsentlige for Lissabon-strategiens 
succes. Det er vigtigt at investere i unge for at opnå større vækst og øget beskæftigelse, vedvarende 
innovation og styrket iværksætterånd. Deres engagement i strategien og følelse af medansvar for dets 
målsætninger er nødvendig for, at Lissabon-strategien kan fungere. 

 
EØSU anmoder om, at man overvejer at medtage følgende målsætninger i medlemsstaternes nationale 
Lissabon-reformprogrammer: 

 
• sætte mål for hver medlemsstat om at mindske ungdomsarbejdsløsheden med mindst 50% i perioden 

2006-2010 (i dag 17,9% for unge under 25 år) 
• formulere sociale beskyttelsesordninger, der sætter unge i stand til at træffe valg og dermed afgøre 

deres egen fremtid 
• igangsætte foranstaltninger til fremme af social integrering af unge især for at bekæmpe problemet 

med unge, som ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller registreret som arbejdsløse 
• fastsætte mål for mindskelsen af forskellen mellem pigers og drenges adgang til erhvervsuddannelse 

og teknisk uddannelse samt mindske lønforskellene ved ansættelse 
• halvere antallet af unge, der forlader skolen i utide i perioden 2006-2010, og fremme praktikophold i 

virksomheder 
• fremme fremmedsprogsfærdighederne ved at forbedre uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne 

samt unges mobilitet 
• fremme iværksætterånden blandt unge ved at yde finansiel og teknisk støtte samt begrænse de 

administrative krav til overtagelsen, overdragelsen og oprettelsen af en virksomhed  
• støtte reguleret og kontrolleret universel børneundervisning og -pleje på et fastlagt niveau 
• yde yderligere støtte til dårligt stillede familier. 

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

 
• Personers bevægelighed i det udvidede Europa og konsekvenserne for transportformerne 
- Ordfører: Philipe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
- Reference: Initiativudtalelse – CESE 1250/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU 
 
− anser det for absolut nødvendigt at sikre personers bevægelighed i Europa for at styrke demokratiet 

og bidrage til EU's samhørighed, 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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− mener, på grundlag af de foreliggende oplysninger, som viser en kraftig forventet stigning i behovet 

for persontransport, at Kommissionen bør indlede undersøgelser og dernæst anstille overordnede og 
specifikke overvejelser over emnet, sideløbende med undersøgelserne og overvejelserne over 
udviklingen af godstransport, 

 
− foreslår, at disse overvejelser i 2010 indgår i en ny hvidbog om transportpolitik med en mere 

dybdegående undersøgelse end i 2001 med henblik på at dække behovene for persontransport frem 
til 2020/2030.   

 
- Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 -  e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Civilsamfundsdialogen mellem EU og ansøgerlandene 
- Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
- Referencer: KOM(2005) 290 endelig – CESE 1264/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

I sine henstilling og konklusioner understreger EØSU følgende: 
 

• Det kulturelle møde og fordelene ved den gældende EU-ret bør ikke begrænses til Istanbul, Ankara 
og de vigtigste byer i Tyrkiet, men også nå ud til provinserne og landområderne. 

 
• Civilsamfundsorganisationerne skal tildeles en fremtrædende rolle i planlægningen og 

gennemførelsen af oplysningskampagnen om Tyrkiets optagelse i EU. 
 

• Procedurerne for EU-finansiering skal være så enkle som muligt, og de skal forklares tydeligt for 
repræsenter for civilsamfundet. 

 
• Kommissionens delegation i Tyrkiet kan yde et væsentligt bidrag ved at organisere en konkret og 

struktureret dialog mellem de forskellige dele af civilsamfundet i Tyrkiet og mellem Tyrkiet og EU. 
 

• Den tyrkiske regering bør bl.a. på baggrund af bestemmelserne i den gældende EU-ret forbedre 
lovgivningen om organisationer og fjerne hindringerne for udvikling af ikke-statslige organisationer. 

 
• Kvinder bør inddrages i samarbejdsforanstaltningerne og være rimeligt repræsenteret i 

forhandlingsorganer og handlingsprogrammer. 
 

• Forskellige tyrkiske organisationer bør støttes, så de kan blive medlemmer af de europæiske og 
internationale organisationer inden for deres respektive områder. 

 
• Tyrkiets deltagelse i de almene og faglige uddannelsesprogrammer skal fremmes. 

Udvekslingsophold på udenlandske universiteter under et udvidet Erasmus-program kunne være en 
lejlighed for studerende fra forskellige lande til at mødes og lære at værdsætte hinanden. 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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• Det er muligt at reducere eller helt fjerne mange af de formaliteter, som de tyrkiske ministerier 

kræver overholdt, når tyrkiske erhvervsledere eller økonomiske aktører ønsker at organisere 
aktiviteter i europæiske lande. 

 
• Alle kræfter bør sættes ind på at nå målet om at give flest muligt europæere mulighed for at lære 

Tyrkiet at kende og at give den tyrkiske befolkning mulighed for at lære Europa at kende. 
 
- Kontaktperson: Gatis Eglitis 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 -  e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

4.   VERDENSHANDEL 
 
• Forberedelse af WTO's 6. ministerkonference 
- Ordfører: Staffan Nilsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
- Reference: Initiativudtalelse – CESE 1263/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU’s henstillinger resumeres således: 
 

EØSU 
 
• mener, at en vellykket ministerkonference i Hongkong vil sende et klart og positivt tillidsskabende 

signal om, at medlemsstaterne går ind for et stærkt multilateralt samhandelssystem; 
 

• er bekymret over, at forhandlingerne forud for ministerkonferencen i Hongkong skrider så langsomt 
frem; 

 
• opfordrer til, at der skelnes tydeligere mellem forskellige kategorier af udviklingslande. 

Bestemmelserne om særlig og differentieret behandling er en integreret del af WTO-aftalerne og bør 
fastholdes i forhandlingerne; 

 
• påpeger, at vellykkede landbrugsforhandlinger er nøglen til solide resultater inden for andre 

forhandlingsområder; 
 

• bekræfter, at medlemsstaterne bør opnå enighed om en toldnedsættelsesordning og andre centrale 
elementer i NAMA-pakken (om markedsadgang for ikke-landbrugsprodukter); 

 
• beklager, at forhandlingsresultaterne på tjenesteydelsesområdet hidtil har været skuffende og støtter 

forslaget om at indføre supplerende forhandlingsmetoder på tjenesteydelsesområdet i månederne op 
til ministerkonferencen i Hongkong; 

 
• mener om antidumping og statsstøtte, at der bør være generel enighed blandt medlemsstaterne om 

disse to spørgsmål, og at ministrene bør enes om at indlede langsigtede lovtekstbaserede 
forhandlinger; 

mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu
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• opfordrer til, at handelshindringerne for miljøprodukter og –tjenester fjernes snarest muligt; 
 

• finder det vigtigt at indarbejde ILO's internationalt anerkendte grundlæggende arbejdsnormer i det 
internationale samhandelssystem og opfordrer til, at ILO får status som fast observatør ved WTO; 

 
• opfordrer de forskellige civilsamfundsorganisationer til at engagere sig i informationskampagnerne 

om Doha-dagsordenens temaer. 
 
- Kontaktperson: Gatis Eglitis 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 -  e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
• Etisk handel og forbrugergarantiordninger 
- Ordfører: Richard Adams (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
- Reference: Initiativudtalelse – CESE 1257/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

• ”Etisk handel” dækker et bredt spektrum af aktiviteter, herunder fair trade-mærkning, arbejdsnormer/ 
fælles adfærdskodekser for produktfremskaffelse, gennemsigtige systemer inden for finansielle 
tjenesteydelser og råvareindustrien, standarder for økologiske fødevarer, husdyrvelfærd og 
forskellige miljøforsikringsordninger. 

 
• Ved at anvende en række videnbaserede systemer kan man både informere leverandøren og 

producenten af varer og tjenester og stimulere markedsorienteret handling og forbrugerreaktion. 
Europa er internationalt førende på dette område. Sådan en aktivitet er i overensstemmelse med 
Lissabon strategien og bidrager samtidig til opnåelsen af millennium-udviklingsmålene. 

 
• Etisk handel kan yde et væsentligt bidrag til bæredygtig udvikling og til direkte at involvere 

forbrugerne i et positivt og engageret svar på globaliseringen. 
 

• Der findes mere end 100 forskellige produktmærkningsordninger i EU (med en omsætning på godt 
20 mia. EUR), som giver forbrugerne garanti for en række sociale, arbejdsmæssige, miljø- og 
dyrevelfærdsmæssige aspekter. 

 
• Udtalelsen ser kritisk på de nødvendige krav for, at sådanne ordninger kan være effektive, 

tilstrækkeligheden af de politiske foranstaltninger inden for EU, det meget påtrængende behov for 
klarlæggelse og koordinering. Der foreslås en politisk ramme, som gør det muligt at evaluere disse 
ordninger. 

 
• Med sådan en ramme skulle man have et fornuftigt grundlag for at sammenligne 

forbrugergarantiordninger med andre politikinstrumenter, som søger at opnå lignende mål og give 
EU institutionerne og medlemsstaterne indikationer om politisk samordning og et praktisk redskab 
til vurdering af ressourceanvendelsen. 
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• Udtalelsen foreslår praktiske foranstaltninger, som EU-institutionerne, medlemsstaterne og regionale 

og lokale samfund og myndigheder kan træffe for at konsolidere, støtte og styrke disse initiativer. 
 
– Kontaktperson: Jean-François Bence 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence @esc.eu.int) 
 
 
5.   MILJØ 

 
• Energikilder i den fremtidige energimix 
- Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
- Reference: Initiativudtalelse – CESE 1243/2005 
 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU konstaterer, at de i dag dominerende fossile energikilder, kul, olie og naturgas også i en 
overskuelig fremtid vil spille en betydelig rolle. Der er et presserende behov for at træffe 
foranstaltninger, der kan modvirke deres uheldige virkninger (miljøproblemer, stigende 
importafhængighed og dermed forsyningssikkerhedsproblemer). Af de nævnte energikilder rummer kul 
langt de største muligheder, og bedre udnyttelse af Europas betydelige kulforekomster kan reducere 
afhængigheden.    

 
Besparelser og mere effektiv udnyttelse af alle energikilder samt forstærket brug af alternative 
energisystemer som vedvarende energikilder og atomkraft bør være centrale aspekter af 
energipolitikken. Angående forøgelse af energieffektiviteten: I EU's energimix bør brugen af de 
knappere og mere fleksibelt anvendelige råvarer råolie og naturgas derfor forbeholdes de 
anvendelsesområder - som f.eks. brændstof til transport, råstof til den kemiske industri – hvor kul kun 
kan benyttes med et større opbud af omkostninger, energi og CO2-emission. CO2-emissionerne pr. 
produktionsenhed bør løbende reduceres gennem udnyttelse af den tekniske udvikling. Dette kræver en 
forbedring af energieffektiviteten på alle områder inden for energiomdannelse og energianvendelse. De 
nødvendige nye kraftværker skal udstyres med den bedste til rådighed stående teknologi. På 
trafikområdet bør der sættes alt i værk for at reducere brændstofforbruget og ikke lade det samlede 
forbrug stige yderligere (køretøjsteknologi, kørerutesystemer osv.). Det påpeges, at der også i el-
produktion baseret på fossile brændstoffer er mulighed for en kraftig, langsigtet nedbringelse af CO2-
emissionerne pr. energienhed (Clean Coal Technology). 
 
Videreudvikling og promovering af alternative energisystemer vil få særlig betydning. Det er en 
forudsætning for effektivitetsfremskridt på energiområdet, at forskning og udvikling styrkes; derfor 
udtrykker EØSU tilfredshed med temaområdet "energi" i forslaget til 7. F&U-rammeprogram, som bør 
tildeles tilstrækkelige midler.  
 

- Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 -  e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• EU’s skovbrugsstrategi 
- Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser - FI) 
- Medordfører: Hans-Joachim Wilms (Lønmodtagergruppen – DE) 
 
- Referencer: KOM(2005) 84 endelig – CESE 1252/2005 
 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU bakker som helhed op om Kommissionens meddelelse, især angående styrkelse af 
skovbrugsstrategiens gennemførelse og forbedring af koordineringen. Udvalget bifalder Kommissionens 
forslag om udarbejdelse af en handlingsplan for bæredygtigt skovbrug og anbefaler, at den kommer til 
at omfatte følgende: 
 
- en definition af prioriteringer og ansvarsområder samt de fornødne ressourcer til planens 

gennemførelse, 
- sikkerhed for, at der tages hensyn til skovbrugsaspektet ved gennemførelsen af andre EU-politikker,  
- støtte til udvikling af innovative og markedsbaserede handlingsmodeller for produktion af 

skovmiljøtjenester, 
- prioritering af en optimal ramme for at sikre konkurrenceevne og rentabilitet i skovbrugssektoren, 
- fremme af anvendelsen af træ og andre skovprodukter som fornyelige og miljøvenlige materialer, 
- støtte til en øget forsknings- og udviklingsindsats vedrørende skove, 
- angivelse af, hvordan koordinering og kommunikation vedrørende EU’s beslutninger på 

skovområdet i praksis kan forbedres. 
 

EØSU mener, at skovbrugsstrategien og dens gennemførelse fortsat bør være baseret på 
nærhedsprincippet og på begrebet om økonomisk, økologisk, socialt og kulturelt bæredygtigt skovbrug. 
Udvalget understreger, at man ved gennemførelsen af skovbrugsstrategien bør sørge for, at dens 
målsætninger er i overensstemmelse med EU’s Lissabon- og Gøteborg-strategier. 

 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi 

   (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
• Finansiering af det europæiske agentur for søfartssikkerhed - Forurening fra skibe 
- Ordfører: Eduardo Manuel Chagas (Lønmodtagergruppen – PT) 
 
- Referencer: KOM(2005) 210 endelig – 2005/0098 (COD) – CESE 1244/2005 
 
- Kontaktperson: Anna Wagner 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 -  e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug 
- Hovedordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
- Referencer: KOM(2005) 370 endelig – 2005/0149 (COD) – CESE 1313/2005 
 
 
6.   OPDRÆT OG LANDBRUGSPRODUKTION 
 
• Beskyttelse af slagtekyllinger 
- Ordfører: Leif Erland Nielsen (Gruppen Andre Interesser – DK) 
 
- Referencer: KOM(2005) 221 endelig – 2005/0099 (CNS) – CESE 1246/2005 

 
– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Risiko- og krisestyring i landbruget 
- Ordfører: Gilbert Bros (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 74 endelig – CESE 1245/2005 
 
–  Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Den fælles markedsordning for sukker 
- Ordfører: Jean-Paul Bastian (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 263 endelig – 2005/0118-0119-0120 (CNS) – CESE 1251/2005 
 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU erkender, at der er behov for at tilpasse den fælles markedsordning for sukker, men mener, at de 
fremsatte reformforslag vedrørende pris- og produktionsnedsættelser går alt for vidt. Deres 
gennemførelse vil få vidtrækkende konsekvenser for den europæiske sukkersektor og vil især betyde tab 
af mindst 150.000 arbejdspladser i regioner, som ofte allerede er sårbare. 
 
EØSU 
 
• støtter de mindst udviklede landes krav om at forhandle sukkerimportkvoter med EU, 

 
• kræver, at prisnedsættelserne fordeles over tid og nøje begrænses til de internationale forpligtelser, 

 
• anbefaler, at interventionsordningen bevares, 

 
• kræver, at den delvise kompensation til sukkerroeavlerne for indkomsttab som følge af en 

nedsættelse af sukkerroeprisen så vidt muligt forhøjes og tildeles fuldt ud, 
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• bifalder Kommissionens forslag om et omstruktureringsprogram, men kræver medbestemmelsesret 

for avlerne og støtte til de avlere, der berøres af virksomhedslukninger, så de får mulighed for at 
omstrukturere deres bedrifter, 

 
• kræver, at man mobiliserer de europæiske struktur- og socialfonde for ud over den nødvendige 

erstatning at give de arbejdstagere, der berøres af omstruktureringen af den europæiske 
sukkerindustri, de bedste chancer for omskoling, 

 
• finder det nødvendigt og hastende at inddrage sukkersektoren i energidebatten (en 

biobrændselspolitik) som en faktor, der kan bidrage til at kompensere for reformens negative 
konsekvenser, 

 
• anmoder Rådet om at være opmærksomt på situationen i vanskeligt stillede regioner eller regioner 

med få rentable dyrkningsalternativer. 
 
− Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Den fælles markedsordning for frø 
- Ordfører: Gilbert Bros (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 384 endelig – 2005/0164 (CNS) – CESE 1254/2005 

 
− Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Den fælles markedsordning for humle 
- Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – DE) 
 
- Referencer: KOM(2005) 386 endelig – 2005/0162 (CNS) – CESE 1258/2005 

 
- Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Den fælles markedsordning for vin 
- Ordfører: Pedro Barato Triguero (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
- Referencer: KOM(2005) 395 endelig – 2005/0160 (CNS) – CESE 1255/2005 

 
−  Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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7.   ARV OG BESKATNING 
 
• Arv og testamente 
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 65 endelig – CESE 1242/2005 
 
- Hovedpunkter: 

 
En EU-lovgivning om kompetence, lovvalg og gensidig anerkendelse af arv med en international 
dimension bør udformes som en forordning. 
 
EØSU er enig med Kommissionen i, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udforme en ensartet 
lovgivning om internationale testamenter og arv, der kan gælde for alle EU’s medlemsstater. EØSU 
bifalder de arbejdsområder og prioriteringer, der foreslås, da fremskridt på disse områder ville løse 
mange praktiske problemer. 
 
EØSU mener, at et enhedssystem er at foretrække frem for en spredning af arvesagens behandling. Af 
praktiske grunde må princippet dog fraviges i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med fast ejendom eller 
særlige løsøregenstande, der befinder sig i udlandet. 
 
EØSU støtter Haag-programmets bestemmelse om oprettelse af et ”europæisk arvebevis” og et 
registreringssystem for testamenter. 
 
Det europæiske registreringssystem bør under alle omstændigheder være foreneligt med Basel- 
og Washington-konventionens system. 
 
EØSU ønsker at henlede Kommissionens opmærksomhed på de skatteproblemer, der kan opstå for 
arvinger i de tilfælde, hvor arven befinder sig i to eller flere lande.  
 
Man bør særskilt beskytte interesserne for arvinger, der mangler retsevne. 
 

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

 
 

• Tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på landets område, men i en 
anden medlemsstat 

- Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
- Referencer: KOM(2004) 728 endelig – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
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- Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter ethvert forslag, der går ud på at forenkle den administrative byrde for brugerne, specielt når 
forenklingen som i dette tilfælde også betyder en forenklet sagsgang for statsadministrationerne og er et 
incitament til en bedre tilrettelæggelse af arbejdet.  
 
EØSU støtter fuldt ud forslaget om at kræve, at de offentlige administrationer altid skal svare hurtigt 
på de anmodninger, de modtager, selv om det er på sin plads at spørge, om de fastsatte svarfrister er 
realistiske for samtlige 25 medlemslande.  
 
EØSU henleder opmærksomheden på det faktum, at en månedlig morarente på 1% svarer til en effektiv 
årlig rente på 12,68%, hvilket måske overskrider visse landes grænse for ågerrenter. EØSU foreslår 
derfor at ændre artikel 8: Morarenten bør i de enkelte lande fastsættes ud fra den rente, de nationale 
lovgivninger pålægger skatteyderne at betale på forsinkede indbetalinger. 
 

- Kontaktperson: Imola Bedö 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 
 
 

8.   NYE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER 
 
• Forlængelse af IKT-programmet - MODINIS 
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 347 endelig – 2005/0144 (COD) – CESE 1262/2005 
 
– Kontaktperson: Anna Wagner 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 -  e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Frekvensbånd - landbaseret offentlig personsøgning 
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
- Referencer: KOM(2005) 361 endelig – CESE 1261/2005 
 
– Kontaktperson: Anna Wagner 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 -  e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

* * * 
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