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

Nr. 53/05 Adgangskort for medlemmernes nærmeste kreds 
 
 Nr. 54/05 Benyttelse af tjenestebiler i de "gule uger" 
 
 Nr. 56/05 2005 Sakharov Prize communication campaign 
 
 Nr. 57/05 Bestemmelser om den supplerende (frivillige pensionsordning), bilag VIII i  
   regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa- 
   Parlamentets medlemmer 
 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat: 
 
 

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

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

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG  
AF ET POLSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
 

På mødet den 12. december 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 

 Hanna FOLTYN-KUBICKA 
 
 
var udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Anna Elzbieta FOTYGA (PL/UEN),  med 
virkning fra den 7. december 2005. 
 

 
* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
På mødet den 14. december 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 
 

. Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK  (PL) 
    Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI (PL) 
    Janusz WOJCIECHOWSKI  (PL)    
 
er tiltrådt Gruppen UEN med virkning fra den 13. december 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 
På mødet den 15. december 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 

 Sylwester CHRUSZCZ  (PL) 
 Maciej Marian GIERTYCH  (PL) 

Bernard Piotr WOJCIECHOWSKI  (PL) 
 

var trådt ud af IND/DEM-Gruppen med virkning fra den 15. december 2005. 
 
 
 
Fra denne dato tilhører de således NI-Gruppen (Løsgængere). 
 
 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 10.01.2006) 
 
Stiller Emne Nr 

   

Véronique De Keyser Usikre barakbyer P-4484/05 

Emine Bozkurt Demonstrationsret i Polen, især demonstrationen for 
lighed og tolerance (og mod homofobi) den 19. november 
2005 i Poznan 

P-4485/05 

David Hammerstein Mintz Projekt om opførelse af en havn i Granadilla P-4486/05 

Willy Meyer Pleite Miljøødelæggelse i naturparken Cabo de Gata-Níjar 
(Almería, Spanien): opførelse af et stort hotel ved "El 
Algarrobico"-stranden 

E-4487/05 

Mogens Camre Det tyrkiske politis deltagelse i voldshandlinger E-4488/05 

Dimitrios Papadimoulis Harmonisering af pensionsalder E-4489/05 

Manolis Mavrommatis Aftale mellem Fællesskabets medlemslande og Philip 
Morris 

E-4490/05 

Georgios Karatzaferis Enheden for organisation og forvaltning i Grækenland E-4491/05 

Georgios Karatzaferis ASEP's indrømmelse af, at hver tredje ansættelse i det 
offentlige i Grækenland er ureglementeret 

E-4492/05 

Oldřich Vlasák Øremærkning af midler til Lissabon-strategien E-4493/05 

Frank Vanhecke National tilsynsordning/finansiering af public service-
radio- og tv-virksomhed 

E-4494/05 

Margrietus van den Berg Anlæggelse af vej i Burkina Faso E-4495/05 

Caroline Lucas Gennemførelse af EU/Kina fælles erklæring fra september 
2005 

E-4496/05 

Paulo Casaca Straffesag mod en portugisisk avis E-4497/05 

Paulo Casaca Straffesag mod en portugisisk avis E-4498/05 

Jonas Sjöstedt Konsekvenserne af palmolieproduktion E-4499/05 

Christa Prets Forbud mod vilde dyr i cirkusser P-4500/05 

Stéphane Le Foll Anvendelse af forordningerne om kvaliteten af 
landbrugsvarer og fødevarer på gråt havsalt og "fleur de 
sel" (håndhøstet havsalt) 

P-4501/05 

Giulietto Chiesa Anvendelse af hvid fosfor som våben i Falluja i 2004 P-4502/05 

Lilli Gruber Anvendelse af hvid fosfor som våben i Falluja i 2004 P-4503/05 
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Raül Romeva i Rueda Anvendelse af Mallorcas lufthavn til CIA-flyvninger E-4504/05 

André Brie Bortførelsen af den tyske statsborger Khaled al-Masri af 
de amerikanske myndigheder i Makedonien 

E-4505/05 

Chris Davies Transeuropæiske net (UK) E-4506/05 

Chris Davies Billedadvarsler på cigaretpakker (opfølgning af 
forespørgsel E-3555/05) 

E-4507/05 

Chris Davies Elproduktion E-4508/05 

Chris Davies Alarmnumre E-4509/05 

Chris Davies EU-katastrofehjælp E-4510/05 

Cristiana Muscardini Handel med kvinder og piger E-4511/05 

Roberto Musacchio Gennemførelse af det italienske nationale register for 
handel med drivhusgasemissioner 

P-4512/05 

Gary Titley Den Palæstinensiske Myndigheds politistyrke P-4513/05 

Jens-Peter Bonde Anvendelse af tolke i arbejdsgrupper E-4514/05 

Jens-Peter Bonde Fordelingen af tilhængere og modstandere ved 
arrangementer støttet af Kommissionen 

E-4515/05 

Michael Cramer EU-støtte til turismeinfrastruktur i Nordbrandenburg-
Sydmecklenburg 

E-4516/05 

Konstantinos Hatzidakis Falske kvalitetsmærker på importerede produkter E-4517/05 

Dimitrios Papadimoulis Forslag fra generaladvokaten ved EF-Domstolen E-4518/05 

Alyn Smith Behandling af asylsøgeres børn i Det Forenede Kongerige E-4519/05 

Alyn Smith Overtrædelse af menneskerettighederne - behandling af 
asylsøgeres børn i Det Forenede Kongerige 

E-4520/05 

Alyn Smith Aktioner ved morgengry i Skotland E-4521/05 

Christopher Heaton-Harris Konferenceture med støtte fra Kommissionen E-4522/05 

Herbert Bösch Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystems funktion i 
Italien 

E-4523/05 

Herbert Bösch Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystems funktion i 
Grækenland 

E-4524/05 

Herbert Bösch Procedurer til behandling af finansielle 
uregelmæssigheder 

E-4525/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Åbenhed i den bulgarske nationalforsamling E-4526/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Åbenhed i den bulgarske nationalforsamling E-4527/05 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

14 

Bulletin 16.01.2006 
 

- DA - PE 369.010 

Neil Parish Regler for identifikation af kvæg E-4528/05 

Sharon Bowles Import til EU E-4529/05 

Sharon Bowles Arveafgift E-4530/05 

Sharon Bowles Atomreaktor i Finland E-4531/05 

Ashley Mote EU-propaganda over for skolebørn E-4532/05 

Ashley Mote Det tredje kørekortsdirektiv E-4533/05 

Ashley Mote Flysikkerhedsinformation og passagerrettigheder E-4534/05 

Sharon Bowles Ambassader og andre repræsentationer E-4535/05 

Anneli Jäätteenmäki Borgernes frie bevægelighed i EU E-4536/05 

Manolis Mavrommatis Import i EU af forurenede injektionssprøjter med EC-
certificering 

P-4537/05 

Raül Romeva i Rueda Nestlé - Modermælkserstatninger E-4538/05 

Klaus Hänsch Begrundelse for afvisning af et projekt under ASIA-
LINK-programmet 

E-4539/05 

Robert Kilroy-Silk Bulgarien E-4540/05 

Robert Kilroy-Silk Rumænien E-4541/05 

Marie Isler Béguin Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter, Enduro-
morcykelløbet i Touquet og den franske stats manglende 
overholdelse af sine forpligtelser hvad angår 
miljøbeskyttelse 

E-4542/05 

Luisa Morgantini Udvisning af en medarbejder i en international 
bistandsorganisation 

P-4543/05 

Pedro Guerreiro Finansielle overslag for 2007-2013 P-4544/05 

Elisa Ferreira Tobaksvarer P-4545/05 

Luis de Grandes Pascual Høringer af interesserede parter og tredjeparter E-4546/05 

Cristobal Montoro Romero Kommissionens afgørelse vedrørende Gas 
Natural/Endesa-overtagelsesbuddet 

E-4547/05 

María Ayuso González Beretninger fra GD Konkurrence E-4548/05 

Luis Herrero-Tejedor Kompetent myndighed for Gas-Natural/Endesa-
overtagelsesbuddet 

E-4549/05 

Ana Mato Adrover Møde mellem Kommissionens formand og den spanske 
premierminister 

E-4550/05 

Luisa Rudi Ubeda Ændring af EU's fusionsforordning E-4551/05 
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Stavros Arnaoutakis Fattigdom blandt børn i EU-medlemslande E-4552/05 

Bernat Joan i Marí Politiske partier i Slovakiet E-4553/05 

Charles Tannock Indonesiske kvinder dømt for udbredelse af kristendom E-4554/05 

Erna Hennicot-Schoepges Tyrkiets status som kandidatland E-4555/05 

Monica Frassoni Skrivelse af 15. september fra generaldirektøren for GD 
TRAN, Lamoureux 

E-4556/05 

Dorette Corbey Forskellige energipriser i Europa E-4557/05 

Erik Meijer Registrering af og kontrol med mellemlandinger af fly af 
amerikanske virksomheder, som muligvis på vegne af en 
hemmelig tjeneste transporterer ufrivillige passagerer 

E-4558/05 

Erik Meijer Uopfordrede tilslutninger til digitalt fjernsyn med 
yderligere tarifforhøjelser og et tiltagende behov for 
regulering af forbrugermarkedet 

E-4559/05 

Pedro Guerreiro Fiskeriet og forøgelsen af brændstofpriserne E-4560/05 

Pedro Guerreiro Orienteringsprisen for sardiner 2006 E-4561/05 

Stephen Hughes Støtte E-4562/05 

Albert Maat Situationen i Europa for så vidt angår kupering af hestes 
haler 

E-4563/05 

Umberto Guidoni Giftig modermælkserstatning fra Nestlé P-4564/05 

Christoph Konrad Klausulen om kollektivt forsvar inden for NATO i 
henhold til artikel 5 i NATO-traktaten 

E-4565/05 

Christoph Konrad Klausulen om kollektivt forsvar inden for NATO i 
henhold til artikel 5 i NATO-traktaten 

E-4566/05 

Roberto Musacchio og andre Ligestillingsmarch i Poznan E-4567/05 

Carlos Carnero González Begrænsning af antallet af oversættere i Kommissionen P-4568/05 

Thomas Ulmer Træ fra regnskove til fremstilling af biodiesel P-4569/05 

Marie-Arlette Carlotti Krisen i den europæiske frugt- og grøntsagssektor og 
reformen af den fælles markedsordning for denne sektor 

P-4570/05 

Proinsias De Rossa Vejsikkerhed E-4571/05 

Teresa Riera Madurell Masseødelæggelsesvåben E-4572/05 

Thomas Ulmer Træ fra regnskove til fremstilling af biodiesel E-4573/05 

Mathieu Grosch Dyrlægers grænseoverskridende aktiviteter i Tyskland E-4574/05 

Stavros Arnaoutakis CE-mærkning af europæiske produkter og brug af CE-
mærkning på produkter med tvivlsom oprindelse 

E-4575/05 
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Nikolaos Vakalis Alkohol interlock system (alkohol-lås) E-4576/05 

Chris Davies Skattefritagelser for luftfart E-4577/05 

Proinsias De Rossa Børnearbejde E-4578/05 

Monica Frassoni og Luisa 
Morgantini 

Samarbejde i de palæstinensiske områder E-4579/05 

Philip Claeys Retssagen mod Fatih Tas i Tyrkiet E-4580/05 

Frank Vanhecke Russisk lov om ngo'er E-4581/05 

Frank Vanhecke Årsrapporten for 2005 fra Det Europæiske Observatorium 
for Racisme og Fremmedhad 

E-4582/05 

Frank Vanhecke Import af ulovligt tømmer til Den Europæiske Union E-4583/05 

Frank Vanhecke Plan D og et besøg i Tjekkiet E-4584/05 

Frank Vanhecke Subsidiaritetsprincippet E-4585/05 

Raül Romeva i Rueda Bologna-processen - finansiering E-4586/05 

Raül Romeva i Rueda Bologna-processen - mobilitet E-4587/05 

Raül Romeva i Rueda Bologna-processen - offentlig adgang til universiteterne E-4588/05 

Pilar del Castillo Vera Gas Naturals tilbud om overtagelse af Endesa og 
konkurrencen på de europæiske energimarkeder 

E-4589/05 

Manolis Mavrommatis Eksplosivt voksende narkotikaforbrug blandt unge i 
Europa 

E-4590/05 

Simon Busuttil Restriktioner for EU-fodboldspillere i den maltesiske liga E-4591/05 

David Martin Ikke-toldmæssige hindringer for handel med terapeutiske 
plasmaproteinprodukter 

E-4592/05 

Sharon Bowles Via Baltica E-4593/05 

Adriana Poli Bortone Kontrol af ngo'ers virksomhed E-4594/05 

Raül Romeva i Rueda Lige rettigheder - et opgør med fortiden E-4595/05 

Daniel Caspary Godkendelse i hele Europa af patienters ønsker E-4596/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser vedrørende miljø/luft E-4597/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundet udtalelse vedrørende landbrugssektoren E-4598/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundet udtalelse vedrørende virksomhedssektoren E-4599/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundet udtalelse om miljøet - støj E-4600/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser om miljøet - vand E-4601/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser om miljøet - naturen E-4602/05 
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Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser om miljøet - affald E-4603/05 

Dimitrios Papadimoulis Vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet 

E-4604/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser om beskatning og toldunion E-4605/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundet udtalelse om retlige og indre anliggender E-4606/05 

Dimitrios Papadimoulis Begrundede udtalelser om informationssamfundet E-4607/05 

Dimitrios Papadimoulis Bevidst udsætning af genmodificerede organismer E-4608/05 

Georgios Karatzaferis Kommissionens tjenestegrenes ansvar for forkert 
gennemførelse af samfinansierede projekter 

E-4609/05 

Georgios Karatzaferis Opløsning af den største sammenslutning af 
landbrugskooperativer i Grækenland 

E-4610/05 

Manolis Mavrommatis Reduktion i antallet af oversættere og tolke i fællesskabets 
institutioner 

E-4611/05 

Simon Busuttil Oplysning til EU-borgerne om medicinske forholdsregler E-4612/05 

James Allister Vejnet E-4613/05 

Stephen Hughes Artikel 13 i EU-traktaten E-4614/05 

Roberta Angelilli Midler til opførelse af et polyvalent fodbold- og 
atletikcenter 

E-4615/05 

Roberta Angelilli Tilstedeværelse af ITX i italiensk babymælk - det 
multinationale selskabs Nestlés undladelse af at trække 
produktet tilbage fra markedet og forsinkelser fra de 
kompetente europæiske myndigheders side 

E-4616/05 

Margrietus van den Berg Multinationale selskaber fremmer udnyttelse af børns 
arbejdskraft 

E-4617/05 

Margrietus van den Berg Ordning om billige lægemidler i udviklingslande, der 
hidtil ikke har fundet anvendelse 

E-4618/05 

Anne Van Lancker Anvendelse af forordning nr. 1408/71 - Udstedelse af 
attester om den lovgivning, der skal finde anvendelse (E-
101-blanket) 

E-4619/05 

Manolis Mavrommatis Problemer i forbindelse med indvandringspolitikken E-4620/05 

Marianne Thyssen Omorganisation af sprogtjenesten P-4621/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Flygtningelejre ved EU's ydre grænser P-4622/05 

Proinsias De Rossa Andet direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og 
afvisning af at betale erstatning 

P-4623/05 

Ashley Mote EU's økonomi P-4624/05 
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Elspeth Attwooll Fiskeriaftale med Marokko P-4625/05 

Bogdan Klich Kommissionens  holdning til offentlig støtte til 
omstruktureringsprogrammet (2004-2006) i mine- og 
melallurgiselskabet Boleslaw S.A. 

P-4626/05 

Bernat Joan i Marí Menneskerettighederne i Etiopien E-4627/05 

Bernat Joan i Marí Menneskerettighederne i Etiopien E-4628/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Helleflynderkvote fastsat af NAFO E-4629/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU's midler til F&U E-4630/05 

Angelika Beer ECMI (Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål) i 
Flensborg 

E-4631/05 

Angelika Beer ECMI (Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål) i 
Flensborg 

E-4632/05 

Graham Watson Israels juridiske og politiske ansvar E-4633/05 

Stephen Hughes Direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle E-4634/05 

Mary McDonald Arbejdsforhold for sømænd E-4635/05 

Johannes Blokland Gennemførelse af fuglebeskyttelsesdirektivet og 
habitatdirektivet i Polen - "Via Baltica" 

E-4636/05 

Raül Romeva i Rueda CIA's benyttelse af EU's luftrum til hemmelige missioner, 
især i Malta 

E-4637/05 

Vittorio Agnoletto og andre Torino-Lyon-forbindelsen og det italienske politis 
prygling af medlemmer af Europa-Parlamentet og af 
borgere fra Val di Susa under en fredelig demonstration 

E-4638/05 

Konrad Szymański Det tyske toldvæsens og den offentlige anklagers aktioner 
mod virksomheden Inter-Trock-Bau fra Opolszczyzna 

E-4639/05 

Paweł Piskorski Situationen i Bosnien ti år efter Dayton-aftalen E-4640/05 

Cecilia Malmström Homofobi i Polen E-4641/05 

Joan Calabuig Rull Bedrageri med import af tekstiler fra Kina P-4642/05 

Sérgio Marques Reducerede momssatser P-4643/05 

Willy Meyer Pleite Saharisk borger offer for overgreb i Marokko E-4644/05 

Willy Meyer Pleite Saharisk borger offer for overgreb i Marokko E-4645/05 

Ignasi Guardans Cambó Plantebeskyttelseskontrol og karantæne for palmer fra 
tredjelande på baggrund af angreb af paysandisia archon i 
byen Elx i den autonome region Valencia og dennes 
omegn 

E-4646/05 
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Ignasi Guardans Cambó Paysandisia archon-plage i byen Elx (den autonome 
region Valencia) og dennes omegn 

E-4647/05 

André Brie WEEE-direktivet E-4648/05 

Kyriacos Triantaphyllides Hemmelige tilbageholdelsescentre på EU's område E-4649/05 

Cristiana Muscardini Tortur af kristne i kinesiske fængsler E-4650/05 

Cristiana Muscardini Børnesexslaver i Cambodja E-4651/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Overbelastning af sundhedssystemet ved de spanske 
kyster og remigration i 2006 som følge af en ændring af 
sygeforsikringen i Nederlandene 

E-4652/05 

Frank Vanhecke EU's politik over for Zimbabwe E-4653/05 

Frank Vanhecke Hemmelig EU-rapport om den jødiske politik i Jerusalem E-4654/05 

Frank Vanhecke Offentlighed i lovgivningsprocessen i Rådet E-4655/05 

Frank Vanhecke Fiskeriaftale mellem EU og Marokko E-4656/05 

Frank Vanhecke Menneskerettighedskrænkelser i Tunesien E-4657/05 

Zbigniew Kuźmiuk Reform af EU's sukkermarked E-4658/05 

Jonas Sjöstedt Mandelson om investeringer i vand E-4659/05 

Jorgo Chatzimarkakis Ret til varetagelse af tillidshverv i det indre marked P-4660/05 

Christa Prets GD EAC - Indkaldelse af forslag fra "organer, der 
arbejder for virkeliggørelsen af et mål af almen europæisk 
interesse på det kulturelle område" 

P-4661/05 

David Hammerstein Mintz Udledning af ubehandlet spildevand i Las Palmas på Gran 
Canaria (Spanien) 

E-4662/05 

David Hammerstein Mintz Bilbaos lufthavn i Loiu E-4663/05 

Ignasi Guardans Cambó Risici fra medlemmerne af Europa-Parlamentet E-4664/05 

José García-Margallo y Marfil Den myndighed, som er kompetent til at træffe afgørelse 
om Gas Naturals tilbud om overtagelse af Endesa 

E-4665/05 

Mogens Camre Grundlæggende demokratiske værdier i Slovakiet E-4666/05 

Sharon Bowles Retssager i forbindelse med svig E-4667/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven, 
Margrete Auken og Hiltrud Breyer 

Planlagt guldminekoncession i Krumovgrad i Bulgarien E-4668/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Hiltrud Breyer 

Bulgariens manglende deltagelse i LIFE-programmet E-4669/05 

Sajjad Karim Valg i Azerbajdjan E-4670/05 
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Konrad Szymański Beskyttelse af seerne - ændringer i direktivet om 
"Fjernsyn uden grænser" 

E-4671/05 

Ilda Figueiredo Gennemførelse af Daphne-programmet E-4672/05 

Hélène Goudin Bestemmelser om offentligt udbud af færgetrafik E-4673/05 

Hélène Goudin Forbud mod rester af dyrekroppe i kosmetik E-4674/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence E-4675/05 

Robert Kilroy-Silk Europæisk arrestordre E-4676/05 

Robert Kilroy-Silk Tiltrædelseslande E-4677/05 

Erik Meijer Afpresning af transitrejsende af tyrkisk herkomst i 
Bulgarien i sommeren 2005: lange ventetider, store 
drikkepenge og følgerne heraf for EU's ydre grænse 

E-4678/05 

Erik Meijer Afpresning af transitrejsende af tyrkisk herkomst i 
Bulgarien i sommeren 2005: status over ændringer og 
yderligere foranstaltninger til mindskelse af intimidering 

E-4679/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Nedskæring af antallet af spansksprogede oversættere P-4680/05 

Dimitrios Papadimoulis Afskaffelse af kollektive overenskomster P-4681/05 

Koenraad Dillen Besøg af kommissær Michel i de palæstinensiske områder P-4682/05 

Frank Vanhecke Støtte til DEGUS NV P-4683/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicien - mål 1-region E-4684/05 

Konstantinos Hatzidakis Bankgebyrer E-4685/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forebyggende aktioner og støtte til forskningen til 
bekæmpelse af aids, især den nye virustype 

E-4686/05 

Gay Mitchell De væbnede styrkers foreningsfrihed E-4687/05 

Robert Kilroy-Silk Kvindehandlere E-4688/05 

Mary McDonald Tilgængelighedskriterier E-4689/05 

Mary McDonald Social forskning i handicap E-4690/05 

Mary McDonald Kultur, uddannelse og ungdom E-4691/05 

Mary McDonald Adgang - koordinering af initiativer E-4692/05 

Mary McDonald Lovgivning om offentlige indkøb E-4693/05 

Mary McDonald Handicaporienteret direktiv E-4694/05 

Mary McDonald Informationssamfund E-4695/05 

Mary McDonald Adgang til bebyggede omgivelser E-4696/05 
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Mary McDonald Fri bevægelighed for handicappede E-4697/05 

Mary McDonald Strategi for beskæftigelse og social udstødelse E-4698/05 

Monica Frassoni og David 
Hammerstein Mintz 

Torino-Lyon-forbindelsen, militarisering af Val di Susa, 
politiaktioner mod den frie bevægelighed og uroligheder, 
som også berørte en delegation bestående af medlemmer 
af Europa-Parlamentet 

E-4699/05 

Ville Itälä Kommissionens ejendoms- og personalepolitik E-4700/05 

Jonas Sjöstedt, Åsa Westlund og 
Carl Schlyter 

Situationen i Gambia E-4701/05 

Marie-Noëlle Lienemann Udsættelse af forslag til forordning om statut for det 
europæiske gensidige selskab 

P-4702/05 

Georgios Karatzaferis Udviklingen i Interreg III A-programmet E-4703/05 

Dimitrios Papadimoulis Uautoriseret losseplads forurener Mornos E-4704/05 

Dimitrios Papadimoulis Børns sundhed - der må gøres noget! E-4705/05 

Christine De Veyrac Situationen i Laos - EU-bistand E-4706/05 

Christopher Heaton-Harris Arkæologi P-4707/05 

Paweł Piskorski Amerikanske fængsler på polsk område P-4708/05 

Maria Badia I Cutchet Flersprogethed og de spanske oversættelsestjenester E-4709/05 

Baroness Sarah Ludford Rumænsk lovforslag om religionsfrihed E-4710/05 

Salvatore Tatarella Afsætning på EU's marked af hjelme og motorcykler fra 
Kina og Indien 

E-4711/05 

Salvatore Tatarella Finansieringer til Den Palæstinensiske Myndighed E-4712/05 

Mario Mantovani og Alfredo 
Antoniozzi 

EU's sprogordning og forskelsbehandling af de officielle 
sprog 

E-4713/05 

Paweł Piskorski Ytringsfrihed i Tunesien E-4714/05 

Pedro Guerreiro Samlede tilladte fangstmængder og fangstkvoter for 2006 E-4715/05 

Saïd El Khadraoui Ågerfortjenester på koncertbilletter P-4716/05 

Sajjad Karim Tyrkiet: Anvendelse af artikel 301 i den tyrkiske 
straffelov 

E-4717/05 

Daniel Hannan Motorvejen Bors-Brasov E-4718/05 

Philip Claeys Dødspatruljer i Tyrkiet E-4719/05 

Philip Claeys EU-tjenestemændenes bosættelse omkring Bruxelles E-4720/05 
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Kartika Liotard Undersøgelse af tilhørsforholdsbestemmelserne i 
henholdsvis dobbeltbeskatningsaftaler og i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 

E-4721/05 

Panagiotis Beglitis Den israelske regerings beslutning om at bygge en 
sporvognslinje 

E-4722/05 

Mary McDonald Gratis rejser for pensionister E-4723/05 

Mary McDonald Direktivet om fjernsyn uden grænser E-4724/05 

Mary McDonald Handicappede i institutioner E-4725/05 

Mary McDonald EU's politik for bistand til personer E-4726/05 

Mary McDonald Personer udsat for flere former for forskelsbehandling E-4727/05 

Mary McDonald Struktureret høring af handicaporganisationer E-4728/05 

Mary McDonald Udviklingssamarbejde og handicappede E-4729/05 

Mary McDonald Handicappede kvinder E-4730/05 

Kartika Liotard Betingelser for, at vikarbureauer kan stille arbejdstagere 
til rådighed 

E-4731/05 

Karin Resetarits Forbud mod vilde dyr i cirkus - skrivelse fra kommissær 
Mc Creevy til det østrigske udenrigsministerium 

P-4732/05 

Dan Jørgensen Begrænsning af spredningen af fugleinfluenza E-4733/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forureningsbekæmpelsesfartøjer i EU E-4734/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Samhørighedsfonden i Spanien E-4735/05 

Manolis Mavrommatis Ny fællesskabslovgivning vedrørende audiovisuelt 
indhold 

E-4736/05 

Eva-Britt Svensson og andre Bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom blandt 
kvinder i Europa 

E-4737/05 

Eva-Britt Svensson og andre Fremme af ikke-diskriminerende almen og erhvervsrettet 
uddannelse samt undervisning i ikke-diskrimination 

E-4738/05 

Eva-Britt Svensson og andre Reproduktiv sundhedspleje i EU E-4739/05 

Christine De Veyrac Udvidelse P-4740/05 

José Ribeiro e Castro Fiskekvoter for 2006 P-4741/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4742/05 

Raül Romeva i Rueda Uganda E-4743/05 

Karin Riis-Jørgensen Tekniske oplysninger til ikke-mærkebundne bilværksteder E-4744/05 

Konstantinos Hatzidakis Mobiltelefonselskabers illoyale praksis E-4745/05 
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Christine De Veyrac Sikkerhed til søs E-4746/05 

Erna Hennicot-Schoepges Sjette rammeprogram for forskning og udvikling E-4747/05 

Georgios Karatzaferis Overvågningsudvalg i Grækenland E-4748/05 

Georgios Karatzaferis INTERREG III A-programmet E-4749/05 

Georgios Karatzaferis Erklæringer fra økonomiministeriet vedrørende 
medfinansierede projekter i Grækenland 

E-4750/05 

Georgios Karatzaferis Fortsat diskriminering af handicappede i 
udvælgelsesprocedurer inden for den offentlige sektor i 
Grækenland 

E-4751/05 

Dimitrios Papadimoulis Undtagelser for regering, lokale myndigheder og 
offentlig- og privatretlige juridiske personer, 

E-4752/05 

Jeffrey Titford Økonomisk støtte efter urolighederne i Frankrig E-4753/05 

Ria Oomen-Ruijten Fællesskabsretlige aspekter af den nederlandske 
sygesikringslov for pensionister 

E-4754/05 

Jonas Sjöstedt Situationen i Makedonien E-4755/05 

Sebastiano Musumeci Luftforurening i Messina P-4756/05 

Andreas Mölzer Omkostninger til EU-formandskabet E-4757/05 

Andreas Mölzer Førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet indtil 2005 E-4758/05 

Andreas Mölzer Tyrkiske asylansøgninger E-4759/05 

Andreas Mölzer Fremtidig førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet E-4760/05 

Andreas Mölzer Polygami i Den Europæiske Union E-4761/05 

Camiel Eurlings Den Russiske Føderations forbud mod import af EU-
fødevarer fra Polen 

E-4762/05 

Edite Estrela Seksuelt misbrug af mindreårige E-4763/05 

Panagiotis Beglitis Fællesskabsinitiativet Interreg III mellem Grækenland og 
Tyrkiet 

P-4764/05 

Guido Sacconi Europaskolen: den italienske afdeling i Laeken P-4765/05 

Dirk Sterckx Brystkræft hos mænd P-4766/05 

Carmen Fraga Estévez Afgift for anvendelse af en infrastruktur opført med 
midler fra Fællesskabet 

P-4767/05 

Mogens Camre Tyrkernes holdning til europæerne E-4768/05 

Michael Cramer Skatter og afgifter ved passage af den rumænsk-bulgarske 
grænse 

E-4769/05 
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André Brie Tvivlsom behandling af en tysk langturschauffør, der er 
fængslet i Frankrig 

E-4770/05 

 Spørgsmål annulleret E-4771/05 

Sharon Bowles Statsstøtte E-4772/05 

Thomas Wise Psykiatriske vurderinger E-4773/05 

Thomas Wise Statsgæld i euro E-4774/05 

Koenraad Dillen Sammenkobling af udviklingsstøtte med tilbagetagelse af 
udviste borgere 

E-4775/05 

Cecilia Malmström Valget i Palæstina E-4776/05 

Zdzisław Chmielewski Spøgelsesfiskeri P-4777/05 

Alfonso Andria Procedure, jf. artikel 24 i forordning (EØF) nr. 4253/88 P-4778/05 

Hélène Goudin De svenske kommuners støtte til almennyttige boliger P-4779/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Somaliske pirater E-4780/05 

Hiltrud Breyer Forbudte pesticider i EU-medlemsstaterne E-4781/05 

Heide Rühle Miljøoplysningsdirektivet 2003/4/EF E-4782/05 

Georgios Karatzaferis Familier med 3 børn i EU E-4783/05 

Georgios Karatzaferis Krænkelse af de græske muslimers menneskerettigheder E-4784/05 

Georgios Papastamkos Vold på de europæiske fodboldstadioner E-4785/05 

Georgios Papastamkos Harmonisering af straffesanktioner for overtrædelser af 
fællesskabsretten 

E-4786/05 

Alyn Smith Krænkelser af EU-chartret om grundlæggende rettigheder 
i Skotland 

E-4787/05 

Alyn Smith Krænkelser af EU-chartret om grundlæggende rettigheder 
i Skotland 

E-4788/05 

Alyn Smith CIA-forhør af terrormistænkte i Skotland E-4789/05 

Alyn Smith Retfærdig rettergang for terrormistænkte i Skotland E-4790/05 

Catherine Stihler Vurdering af tilbud i sagen "Caledonian McBrayne" 
(Calmac) 

E-4791/05 

Catherine Stihler Tidsplan for udbudsproceduren for Caledonian McBrayne 
(Calmac) 

E-4792/05 

Catherine Stihler Caledonian McBrayne (Calmac) - overførsel af personale E-4793/05 

Catherine Stihler Adgang til rent vand i udviklingslandene E-4794/05 
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Antonio Di Pietro Hindringer for den humanitære bistand i Bosnien-
Hercegovina 

E-4795/05 

Zdzisław Chmielewski Undersøgelse af biomassen i Østersøen E-4796/05 

Diana Wallis Tjenesteyderes ansvar P-4797/05 

Mario Mauro Europaskole II i Bruxelles - flytning af sprogafdelinger P-4798/05 

Stefano Zappalà Gener for rejsende i lufthavnen Milano Malpensa P-4799/05 

David Martin Flyaflysninger hos Ryanair E-4800/05 

Gary Titley Det europæiske InterRail korts fremtid E-4801/05 

Claude Moraes Algier-fredsaftalen E-4802/05 

Luca Romagnoli Kloning af CE-mærket E-4803/05 

Luca Romagnoli Kloning af CE-mærket E-4804/05 

Luís Queiró Finansieringen af den nye lufthavn i Lissabon E-4805/05 

Rosa Miguélez Ramos Stop for fiskeri af almindelig tun i Middelhavet P-4806/05 

Thomas Ulmer Drenge skadeligt påvirket af det kemiske stof DEHP P-4807/05 

Norbert Glante EU-indvandringsstatistik P-4808/05 

Paolo Cirino Pomicino Banca Antonveneta-sagen i Italien P-4809/05 

Katerina Batzeli Foranstaltninger til mindskelse af forskellene, ikke alene 
inden for det indre marked men også mellem EU og USA, 
hvad angår internettjenesterne 

P-4810/05 

Vladimír Maňka Udviklingen i Slovakiet - undergravning af den slovakiske 
politiforenings arbejdstagerrettigheder og remilitarisering 
af den slovakiske politistyrke 

P-4811/05 

Miloš Koterec Udviklingen i Slovakiet - undergravning af den slovakiske 
politiforenings arbejdstagerrettigheder og remilitarisering 
af den slovakiske politistyrke 

P-4812/05 

Monika Beňová Udviklingen i Slovakiet - undergravning af den slovakiske 
politiforenings arbejdstagerrettigheder og remilitarisering 
af den slovakiske politistyrke 

P-4813/05 

Thomas Ulmer Drenge skadeligt påvirket af det kemiske stof DEHP E-4814/05 

Albert Deß Problemer for dambrugere som følge af ukontrolleret 
vækst i bæverbestanden især i Bayern 

E-4815/05 

Jutta Haug Støtte over EU-budgettet E-4816/05 

Dieter-Lebrecht Koch Gensidig anerkendelse af adgangsgivende kvalifikationer 
til højere læreanstalter i EU 

E-4817/05 
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Horst Schnellhardt Anvendelse med tilbagevirkende kraft af 
undtagelsesbestemmelserne i direktiv 85/73/EØF som 
ændret ved direktiv 96/43/EF 

E-4818/05 

Ingeborg Gräßle Konti i forbindelse med Kommissionens virksomhed, som 
Kommissionen hidtil ikke har haft kendskab til 

E-4819/05 

Terence Wynn Det kristne samfund i staten Orissa i Indien E-4820/05 

Terence Wynn Det kristne samfund i staten Orissa i Indien E-4821/05 

Alyn Smith CIA's fangetransportfly og fangelejre i Europa E-4822/05 

Jillian Evans GMO E-4823/05 

Jillian Evans Europæisk våbencertifikat E-4824/05 

Aloyzas Sakalas Beskyttelse af barnets rettigheder E-4825/05 

Johannes Voggenhuber CIA-aktiviteter i Europa P-4826/05 

Cem Özdemir CIA-aktiviteter i Europa P-4827/05 

Werner Langen EU-bestemmelser om overførsler P-4828/05 

Esko Seppänen CIA's fængsler P-4829/05 

Christoph Konrad Overtrædelse af gruppefritagelsesforordningen for biler E-4830/05 

Georgios Karatzaferis Uretfærdig behandling af kandidater, der har bestået en 
udvælgelsesprøve for landpolitifolk i Grækenland 

E-4831/05 

Elizabeth Lynne Astmamidler E-4832/05 

Gay Mitchell Markedsføring af usund mad til børn E-4833/05 

Gay Mitchell Anvendelse af vilde dyr i cirkusser E-4834/05 

Sharon Bowles Ikke-statslige organisationers ansvarlighed E-4835/05 

Koenraad Dillen Behandlingen af Shi Tao og sms-kommunikation i Kina E-4836/05 

Paulo Casaca Sundhedsadvarsler i form af farvefotografier på 
tobakspakninger 

E-4837/05 

Alojz Peterle Skumdannelse på floden Raab P-4838/05 

Richard Seeber Forfølgelse af kristne i Kina E-4839/05 

Richard Seeber Forfølgelse af kristne i Kina E-4840/05 

Daniel Caspary Forsyningssikkerhed og eventuelle risici i forbindelse med 
europæiske højspændingsnet 

E-4841/05 

Nikolaos Vakalis Ligheder mellem andre staters mønter og euromønterne E-4842/05 

Michael Cashman Ilisudæmningen i Hasankeyf (Tyrkiet) E-4843/05 
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Sharon Bowles Forbrænding P-4844/05 

Cristiana Muscardini Mishandling af dyr i Kina E-4845/05 

Richard Howitt Eksplosioner i Buncefield oliedepot og Seveso II-
direktivet 

P-4846/05 

Jonas Sjöstedt Situationen for Taciana Khoma P-4847/05 

Jan Březina Finansiering af forskning inden for bioteknologi ved hjælp 
af EU-midler og det europæiske patent på designerbaby-
metoden 

E-4848/05 

Erik Meijer Muligheder for at  standse det tiltagende forfald på de 
sårbare jernbanestrækninger internt i Montenegro og på 
forbindelserne med Serbien og Albanien 

E-4849/05 

Erik Meijer Det mangelfulde kendskab til EU's medlemsstater hos den 
unge generation i Serbien og Montenegro og midler til 
hurtigt at afhjælpe dette forhold 

E-4850/05 

Erik Meijer Montenegros bestræbelser på at opnå uafhængighed og 
EU's bidrag til nedbringelse af de interne spændinger i 
forbindelse med folkeafstemningen i 2006 

E-4851/05 

Jonas Sjöstedt Situationen for Taciana Khoma E-4852/05 

Rebecca Harms Transport af atomaffald fra EU til Rusland P-4853/05 

Francesco Musotto Europaskolerne i Bruxelles - flytning af afdelinger P-4854/05 

Ana Gomes og Raül Romeva i 
Rueda 

CIA-flys benyttelse af portugisiske lufthavne E-4855/05 

Georgios Karatzaferis Grækenlands deltagelse i fremstilling af europæiske fly af 
den nye generation 

E-4856/05 

Georgios Karatzaferis Tildeling af projekter til konsulentfirmaer E-4857/05 

Konstantinos Hatzidakis Børnekriminalitet E-4858/05 

Diana Wallis Ny schweizisk skatteordning E-4859/05 

Diana Wallis Beslutning om den nordlige dimension (arktisk 
forvaltning) 

E-4860/05 

Eva-Britt Svensson og andre Institutionelle mekanismer for ligestilling mellem kvinder 
og mænd 

E-4861/05 

Antonio Tajani Europaskolerne i Bruxelles - flytning af afdelinger P-4862/05 

Emilio Menéndez del Valle Beskyldninger mod EU om krænkelse af folkeretten E-4863/05 

Emilio Menéndez del Valle Rapport fra de europæiske konsuler i Jerusalem E-4864/05 

Raül Romeva i Rueda Ækvatorialguinea E-4865/05 
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Raül Romeva i Rueda Ækvatorialguinea E-4866/05 

Erik Meijer Omdannelse af den nuværende statsunion mellem Serbien 
og Montenegro til en midlertidig union, der forbereder 
Serbien, Montenegro og Kosovo til EU som ligeværdige 
partnere 

E-4867/05 

Erik Meijer Hurtig tilvejebringelse af en for alle involverede parter 
holdbar løsning på meningsuoverensstemmelsen om 
navnet på en foreslået kandidatmedlemsstat 

E-4868/05 

Salvador Garriga Polledo Forhøjelse af pensionsalderen i EU's medlemsstater E-4869/05 

Salvador Garriga Polledo Debat om atomkraften fremtid i Europa E-4870/05 

Salvador Garriga Polledo Offentlig finansiering af metoder til tobaksafvænning E-4871/05 

Michl Ebner Dna-analyser E-4872/05 

Mary McDonald EU's civilbeskyttelsesordning E-4873/05 

Mary McDonald Vandafgifter for lokalcentre og vuggestuer - 
vandrammedirektivet 

E-4874/05 

Rebecca Harms Atomenergi og atomkraftværket Paks E-4875/05 

Kathy Sinnott El-ledning i Bantry P-4876/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - arbejdsmarked E-4877/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - arbejdsvilkår E-4878/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - statsborgerskab eller naturalisering E-4879/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - retsstilling E-4880/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - stemmeret E-4881/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - stemmeret E-4882/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - retsstilling E-4883/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - programmer, foranstaltninger og initiativer E-4884/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring - grænsespørgsmål E-4885/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandring E-4886/05 

Kathy Sinnott Dæmning i Bantry, Irland E-4887/05 

Kathy Sinnott Britiske obligationer E-4888/05 

Ole Christensen FIFA's transferreglers forenelighed med EF-traktaten P-4889/05 

Claude Moraes Massetilbageholdelser i Etiopien P-4890/05 

Raül Romeva i Rueda Direktiv 2004/113/EF E-4891/05 
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Raül Romeva i Rueda Anvendelse af aske fra affaldsforbrænding i stedet for 
byggematerialer 

E-4892/05 

Milan Horáček, Gisela Kallenbach 
og Michael Cramer 

Planlagte dæmninger i Elben i Den Tjekkiske Republik E-4893/05 

Raül Romeva i Rueda og Angelika 
Beer 

Gennemførelse af resolution 1325 fra FN's Sikkerhedsråd 
(kvinder, fred og sikkerhed) i forbindelse med den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) 

E-4894/05 

Michael Nattrass Import af oksekød til Frankrig E-4895/05 

Michael Nattrass Overfiskeri i Nordsøen E-4896/05 

Robert Kilroy-Silk USA-fængsler i EU E-4897/05 

Robert Kilroy-Silk Ligebehandling af kvinder - seksuel lemlæstelse af 
kvinder 

E-4898/05 

Robert Kilroy-Silk Bosnien-Hercegovina E-4899/05 

Robert Kilroy-Silk Den amerikanske regerings udlevering af terrormistænkte E-4900/05 

Robert Kilroy-Silk Tiltrædelseslande E-4901/05 

Cristiana Muscardini Koncernen IS Arenas s.r.l.'s byggeprojekt om opførelse af 
ferieboliger i Narbolia på Sardinien 

E-4902/05 

Marco Rizzo Afskedigelser i virksomheden Huntsman Tioxide E-4903/05 

Alfredo Antoniozzi og Antonio 
Tajani 

Formodet overtrædelse af nationale bestemmelser og 
fællesskabsbestemmelser om offentlige kontrakter 
foretaget af byen Rom 

E-4904/05 

Anne Van Lancker og Emine 
Bozkurt 

Konsekvenser af dommen i sagen Pommeren-
Bourgondiën (C-227/03) 

E-4905/05 

Frederika Brepoels Tilvejebringelse af budgetbalance gennem ukorrekt 
anvendelse af en godkendt skattenedsættelse 

E-4906/05 

Frederika Brepoels Kommissionens syn på fælleskommunalt samarbejde E-4907/05 

Margrietus van den Berg og 
Kathalijne Buitenweg 

Budgetstøtte til lande, som ikke udfolder seriøse 
bestræbelser til bekæmpelse af børnearbejde 

E-4908/05 

Czesław Siekierski Utilstrækkelig toldbeskyttelse for landbrugsprodukter i 
forbindelse med WTO-forhandlingerne om 
landbrugsprodukter 

P-4909/05 

Péter Olajos Beskatning af fødevareprodukter, der er skadelige for 
sundheden 

E-4910/05 

Czesław Siekierski Situationen på det polske marked for bløde frugter E-4911/05 

Edite Estrela Vold mod kinesiske kristne i Folkerepublikken Kina E-4912/05 
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Edite Estrela Vold mod kinesiske kristne i Folkerepublikken Kina E-4913/05 

Ilda Figueiredo Roesukkerkvoten for Portugal E-4914/05 

Ilda Figueiredo En strategi for bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse 

E-4915/05 

Marco Rizzo Europaskolerne i Bruxelles P-4916/05 

Charlotte Cederschiöld Opbevaring af data pr. 14. december 2005 P-4917/05 

Hynek Fajmon Indgreb over for kinesiske varemærkeforfalskere og 
importører af kinesiske efterligninger til EU's 
medlemsstater 

E-4918/05 

Bill Newton Dunn Betaling af en britisk kørestolsbrugers pleje i Tyskland E-4919/05 

Lilli Gruber Uregelmæssig situation for tv-transmission i Malta E-4920/05 

Umberto Guidoni og andre Europaskolernes generalsekretær E-4921/05 

Adriana Poli Bortone Com. Eu.-mærket E-4922/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Fortsat stigning i handelen med børn fra Bulgarien til 
Østrig 

P-4923/05 

Simon Coveney Forbrugernes valgmuligheder - mærkning med angivelse 
af oprindelsesland på beklædningsgenstande indført til EU 

P-4924/05 

Bart Staes Erstatning til våbenfabrikant for mistet kontrakt i 
Tanzania 

P-4925/05 

Jan Mulder Importforbud for selskabsfugle P-4926/05 

Raül Romeva i Rueda Europæisk institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 

E-4927/05 

Luigi Cocilovo Europaskolerne i Bruxelles - flytning af sprogafdelinger P-4928/05 

Paulo Casaca Terror udført af pro-iranske militser i Irak P-4929/05 

Georgios Karatzaferis Kreativ bogføring i forbindelse med den tredje 
fællesskabsstøtteramme 

E-4930/05 

Georgios Karatzaferis Faktiske omkostninger og detailpris for mælk i 
Grækenland 

E-4931/05 

Frédérique Ries og andre Gennemførelse af direktivet om miljøvenligt design 
(2005/32/EF) 

E-4932/05 

Giuseppe Castiglione og Mario 
Mantovani 

Forkert anvendelse af direktiv 91/414/EØF - Metolachlor-
sagen (MOC) 

E-4933/05 

Monica Frassoni Europaskolerne i Bruxelles E-4934/05 
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Erik Meijer Indbyggere i EU-medlemsstater, der ikke kan forsikre sig 
til tilstrækkelig refusion af lægehjælp, medicin, proteser 
og hospitalsbehandling 

E-4935/05 

Erik Meijer Den store risiko for svig i forbindelse med virksomheder 
med høje vækstmålsætninger og en høj variabel bonus til 
lederne 

E-4936/05 

Erik Meijer Anvendelse af bomuld fra småbønder i den tredje verden 
som råstof til produktion af eurosedler 

E-4937/05 

Henrik Kristensen Spørgsmål til landbrugskommissæren om EBA-landene 
og sukkeraftalen 

P-4938/05 

Hiltrud Breyer EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) P-4939/05 

Caroline Lucas Europa-Kommissionens holdning til bekymringerne om, 
hvornår olieproduktionen endeligt topper (peak oil) 

P-4940/05 

Bernat Joan i Marí Vandforsyning til bysamfund i Aragonien E-4941/05 

Hiltrud Breyer Foderforsøg med genmodificerede ærter i Australien E-4942/05 

Hiltrud Breyer Mærkning af kødaffald E-4943/05 

Robert Kilroy-Silk Iran E-4944/05 

David Martin Forslag om vindkraft på det særligt beskyttede område 
Lewis Peatlands 

E-4945/05 

David Martin Tredje samarbejdsaftale med Den Islamiske Republik 
Pakistan 

E-4946/05 

Caroline Lucas Klassificering af ren vegetabilsk olie som biodiesel i Det 
Forenede Kongerige 

E-4947/05 

Caroline Lucas Ordning for handel med emissioner for luftfartssektoren E-4948/05 

Erik Meijer og Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Uklart grundlag for den beslutning, den bulgarske 
kommission for konkurrencebeskyttelse (Commission on 
Protection of Competition - CPC) har taget i sagen om 
koncessionsaftalen for Trakia-motorvejen 

E-4949/05 

Baroness Sarah Ludford og andre Liste over myndigheder med adgang til EU databaser E-4950/05 

Paulo Casaca Væddeløbsbane i Réunion E-4951/05 

Mario Mauro Forkert anvendelse af syntetiske produkter med 
betegnelsen "mælk" 

E-4952/05 

Lilli Gruber Europaskolerne i Bruxelles E-4953/05 
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Erik Meijer Aftaler om immunitet i forbindelse med retsforfølgelse af 
amerikansk militærpersonale, som er beskæftiget på 
luftvåbnets støttepunkter i den kommende EU-
medlemsstat Rumænien 

E-4954/05 

Enrico Letta Europaskolerne i Bruxelles - flytning af sprogafdelinger P-4955/05 

Joseph Muscat Luftfartspassagerer E-4956/05 

Joseph Muscat Luftfartspassagerer E-4957/05 

Proinsias De Rossa Særlig sikkerhedsmekanisme for udviklingslande E-4958/05 

Proinsias De Rossa Krisestyring E-4959/05 

Proinsias De Rossa Planlagt Corrib-gasrørsledning i Mayo E-4960/05 

Proinsias De Rossa Stemmeret til EU-borgere ved direkte valg til Europa-
Parlamentet i Irland 

E-4961/05 

Proinsias De Rossa Direktiv om markedsmisbrug E-4962/05 

Proinsias De Rossa Gensidig bistand mellem nationale skattemyndigheder E-4963/05 

Proinsias De Rossa Miljøvurderingsundersøgelse af skovbrugsprojekter i 
Irland 

E-4964/05 

Proinsias De Rossa Boyne Estuary Wetlands E-4965/05 

Proinsias De Rossa Tara-motorvejen E-4966/05 

Proinsias De Rossa Direktivforslag om fyrværkeri E-4967/05 

Proinsias De Rossa Obligatoriske risikokort i henhold til Seveso-lovgivning E-4968/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktivet om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer ("Seveso-direktivet") 

E-4969/05 

Proinsias De Rossa Gennemgang af fællesskabsforanstaltninger vedrørende 
eksterne støjkilder 

E-4970/05 

Proinsias De Rossa Udpegelse af ansvarlige organer for gennemførelsen af 
direktivet om ekstern støj 

E-4971/05 

Proinsias De Rossa Obligatoriske oplysninger i henhold til direktiv om 
ekstern støj 

E-4972/05 

Proinsias De Rossa Direktiv om ekstern støj E-4973/05 

Proinsias De Rossa Arbejdsdokument om følgerne af direktivforslag om 
færger 

E-4974/05 

Proinsias De Rossa Konsekvensanalyse: Planlagt ILO-konvention om 
minimumsnormer for de søfarendes arbejdsvilkår 

E-4975/05 

Proinsias De Rossa Strafferetlig beskyttelse af miljøet E-4976/05 
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Proinsias De Rossa ILO-konvention om minimumsnormer for de søfarendes 
arbejdsvilkår 

E-4977/05 

Proinsias De Rossa Forslag om opførelse af et fængsel i det nordlige Dublin E-4978/05 

Proinsias De Rossa Direktivet om kollektive afskedigelser E-4979/05 

Proinsias De Rossa Strafferetlig beskyttelse af miljøet E-4980/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Erik Meijer 

Kommissionens holdning til de nye oplysninger 
vedrørende Kommissionens afgørelse om 
konkurrencebeskyttelse i Bulgarien i forbindelse med 
Trakia-motorvejskoncessionen 

E-4981/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Indsigelsesret P-4982/05 

Pedro Guerreiro Indførsel af tekstil- og beklædningsvarer P-4983/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kontrol med sporbarheden i forbindelse med EU's 
samhandel 

E-4984/05 

Robert Kilroy-Silk Undertrykkelse i Etiopien E-4985/05 

Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-4986/05 

Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-4987/05 

Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-4988/05 

Robert Kilroy-Silk Udenrigspolitik E-4989/05 

Henri Weber Revision af direktivet om fjernsyn uden grænser E-4990/05 

Frank Vanhecke Militært samarbejde mellem Sydafrika og Iran E-4991/05 

Frank Vanhecke EU-missionen i Gaza E-4992/05 

Frank Vanhecke Rekruttering af personale til EU's institutioner og 
flersprogethed 

E-4993/05 

José Ribeiro e Castro Anvendelsen af Den Europæiske Udviklingsfond E-4994/05 

Willy Meyer Pleite Ødelæggelse af de vandførende lag i Abdalajis-dalen 
(Málaga, Spanien) 

E-4995/05 

Willy Meyer Pleite Trussel mod et område, der er beskyttet i medfør af 
fællesskabsbestemmelserne (direktiv 92/43/EØF om 
bevaring af naturtyper og direktiv 2000/60/EF om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger), som følge af byggespekulation ved 
Costa del Sol (Spanien) 

E-4996/05 

Anja Weisgerber Finansiering af palæstinensiske selvmords-bombere i 
Israel med EU-midler, der er udbetalt til 
autonomimyndigheden 

E-4997/05 
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Werner Langen Ret til præmier inden for landbruget/landbrugsmæssige 
grænseregioner 

E-4998/05 

Bill Newton Dunn Begrænsning af databeskyttelse E-4999/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forhandlinger om aftalen mellem EU og Mercosur efter 
WTO-konferencen 

E-5000/05 

Jana Bobošíková Cykler med en lille forbrændingshjælpemotor E-5001/05 

Christoph Konrad Indførelse af et fælles SOS-nødsignal i hele EU E-5002/05 

Dimitrios Papadimoulis Det græske oliemarked E-5003/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelsen af det operationelle program for 
udvikling af landdistrikter - omorganisering af 
landbrugsområder 

E-5004/05 

Dimitrios Papadimoulis Kommissionens svar (E-4235/05) om bygning af et 
krematorium i Grækenland 

E-5005/05 

John Purvis Behandling af kristne og muslimske dalitter E-5006/05 

Glyn Ford Aspartam E-5007/05 

Konrad Szymański Aktiviteter i Tacis-kontoret i Belarus E-5008/05 

Richard Corbett Børnearbejde i Indien E-5009/05 

Richard Corbett Varigheden af vedtagelse af direktiver E-5010/05 

Neil Parish EU-flag for handelsflåden E-5011/05 

Alfredo Antoniozzi Situationen for italiensk i Rådet P-5012/05 

Luca Romagnoli "Teatro Sacro Italiano" (Sezze, Latina) og midler fra EU P-5013/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Tsunamien og EU's humanitære bistand et år efter P-5014/05 

Jens-Peter Bonde EU-tilskud til kampagneorganisationer E-5015/05 

Jens-Peter Bonde EU-tilskud til kampagneorganisationer E-5016/05 

Robert Kilroy-Silk Tyrkiet E-5017/05 

Luca Romagnoli Teatro sacro italiano (i Sezze i provinsen Latina) og EU-
støtte 

E-5018/05 

Jan Mulder Direktivet om fugle og direktivet om bevaring af 
naturtyper, nærmere bestemt forbudet mod indsamling af 
vibeæg i provinsen Friesland (Nederland) 

E-5019/05 

Nikolaos Sifunakis Gennemførelsen i Grækenland af infrastrukturprojekter 
for moderne kultur som led i det operationelle program 
"Kultur" under den tredje fællesskabsstøtteramme 

P-5020/05 

María Sornosa Martínez Insektangreb af "picudo rojo" i Elche E-5021/05 
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Monica Frassoni Feriebyer og golfprojekt i Peloponnes E-5022/05 

Othmar Karas Forskelle i gennemførelsen af direktivet om garantier P-5023/05 

Claude Turmes Grupper på højt plan P-5024/05 

Antonio Di Pietro Mulig lukning af sukkerfabrikken Sadam i Campiglione di 
Fermo 

P-5025/05 

Rebecca Harms Erstatningspligt ved strømafbrydelser E-5026/05 

Dimitrios Papadimoulis Mærkning af (frisk) pasteuriseret og kondenseret mælk i 
Grækenland 

E-5027/05 

Robert Kilroy-Silk Atomvåben E-5028/05 

Sebastiano Musumeci Udsættelse af indførelsen af et frihandelsområde for 
Middelhavslandene 

E-5029/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Cabotagekørsel E-5030/05 

Philip Claeys Teknisk samarbejde med Hamas E-5031/05 

Raül Romeva i Rueda Industrihavn i Granadilla (Tenerife) P-5032/05 

Tomáš Zatloukal Fugleinfluenza P-5033/05 

Raül Romeva i Rueda EU-bistand til omstilling af turistfaciliteter på De 
Baleariske Øer 

E-5034/05 

Rebecca Harms Atomaffald E-5035/05 

Jan Mulder Konkurrenceforhold indenfor travsporten E-5036/05 
 
 

* * * 
 
 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

36 

Bulletin 16.01.2006 
 

- DA - PE 369.010 

SPØRGETID 
(B6-0343/05)  den 13. og 14. december 2005 
 
20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Støtte til jernbanetransport til de afsidesliggende områder i 
Den Europæiske Unions periferi 

 
H-0980/05  

 
Elizabeth LYNNE 

 
Arbejdstidsdirektivet 

 
H-0985/05  

 
Bernd POSSELT 

 
EU og Makedonien 

 
H-0991/05  

 
Fiona HALL 

 
Energieffektivitet og Europa-Parlamentets hjemsted 

 
H-0997/05  

 
Mary McDONALD 

 
Den europæiske samfundsmodel 

 
H-0999/05  

 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
Særordning for regionerne i EU's yderste periferi 

 
H-1002/05  

 
Claude MORAES 

 
Integrations- og ligestillingsspørgsmål i EU 

 
H-1008/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Afslutning af WTO-forhandlingerne 

 
H-1013/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Omsorgssituationen i Rumænien 

 
H-1015/05  

 
Zdzisław CHMIELEWSKI 

 
Fiskekvoter 

 
H-1019/05  

 
Ewa HEDKVIST 
PETERSEN 

 
Revselse af børn 

 
H-1021/05  

 
Chris DAVIES 

 
Tænkepause vedrørende EU's forfatningstraktat 

 
H-1026/05  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
 
Arlene McCARTHY 

 
Undersøgelse vedrørende tv-rettigheder til Premier League-
kampe 

 
H-1030/05  

 
Jaime MAYOR OREJA 

 
Kommissionens afgørelse om at afholde sig fra at undersøge 
tilbuddet fra Gas Natural om overtagelse af Endesa 

 
H-1036/05  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Midler til nedlukningen af kernekraftværket i Ignalina 

 
H-1007/05  

  



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

37

Bulletin 16.01.2006 
 

- DA - PE 369.010 

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
Hr. BARROT 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Understøttelse og lettelse af togrejser for personer med særlige 
behov og for familier 

 
H-0981/05  

 
Gyula HEGYI 

 
Bæredygtig transport i byområder 

 
H-0982/05  

 
 
Hr. REHN 
 
 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Tyrkiets veto imod Republikken Cyperns deltagelse i 
internationale organisationer 

 
H-0990/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Sandzak von Novi Pazar 

 
H-0992/05  

  
Milan GAĽA 

 
Bekæmpelse af det nye marked for antivirale midler i EU-
medlemsstaterne 

 
H-1006/05  

 
* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

DECEMBER 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 
 

 
55 

 
12 

 
32 

 
24 

 
2 

 
1 

 
8 

 
ALEXANDER 

 
Kommissionen 
 

 
71 

 
8 

 
62 

 
13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
KROES 
PIEBALGS 
BARROT 
REHN 

 
I alt 

 
126 

 
20 

 
94 

 
37 

 
3 

 
1 

 
0 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

 
 

Nr. 
 

PE.nr. 
 

Indgivet af 
 

Emne 
 

Indgivet 
 
Udløbsdato 

 
Underskrifter 

 
56/2005 

 
364.503 

 
Alessandra Mussolini 

 
"Laogai"-lejrene i Kina 
 

 
12.10.2005 

 
12.01.2006 

 
7 

 
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 

 
15 

 
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 

 
65 

 
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 

 
142 
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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 

 
180 

 
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 

 
48 

 
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 

 
43 

 
65/2005 

 
366.136 

 
Bruno Gollnisch 

 
De forhold, hvorunder Tarek Aziz holdes 
fængslet 

 
14.11.2005 

 
14.02.2006 

 
6 

 
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 

 
12 

 
67/2005 

 
367.438 

 
Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer og 
Luca Romagnoli 

 
Mangel på demokrati og ligebehandling af 
politiske partier i Bulgarien 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
5 

 
68/2005 

 
367.439 

 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José 
Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, 
Nathalie Griesbeck og Konrad 
Szymański 

 
Nye informationsteknologier og deres 
indvirkning på børn 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
73 
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69/2005 

 
367.440 

 
Emine Bozkurt, Claude Moraes, 
Christopher Heaton-Harris, Cem 
Özdemir og Alexander Alvaro 

 
Håndtering af racisme i forbindelse med fodbold 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
209 

 
70/2005 

 
367.442 

 
Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, 
Romano La Russa, Alessandro Foglietta 
og Sergio Berlato 
 

 
Behovet for at indføre sociale og miljømæssige 
klausuler under WTO-forhandlingerne i 
Hongkong 

 
30.11.2005 

 
01.03.2006 

 
30 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Nødvendigheden af at anvende en nedsat 
momssats på opførelse, renovering og 
nyindretning af bygninger 

 
08..12.2005 

 
08..03.2006 

 
46 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec og 
Vladimír Maňka 
 

 
Beskyttelse af mindreårige børn mod brug af 
uhensigtsmæssige computerspil 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
43 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda og Gérard Onesta 

 
30-årsdagen for den spanske diktator Francisco 
Francos død 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
24 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt og 
Thijs Berman 

 
Iirakiske myndigheders nylige henrettelser af 
homoseksuelle mænd 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
45 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro og 
Bogusław Sonik  

 
Forsyninger til de velgørende organisationer, der 
er godkendt til at gennemføre EU's 
fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
39 

 
76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
Retfærdig handel 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
15 
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77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynaud og Jan 
Kulakowski 

 
Ordning om anvendelse af sprog i Den 
Europæiske Union 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
54 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Upassende forsøg på at øve politisk indflydelse 
på intellektuelle ejendomsrettigheder 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
7 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson og 
Lissy Gröner 

 
Kvinders ret til selvbestemmelse og ordentlig 
seksualundervisning og familieplanlægning i 
Den Europæiske Union 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
33 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Indrømmelse af fuldstændigt institutionelt 
selvstyre for Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
81/200 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo og 
Marco Pannella 

 
Lige adgang til offentlig radio- og tv-
virksomhed og mangfoldighed i den politiske 
information i Italien 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
16 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
og Panagiotis Beglitis 
 

 
Tilbagetrækning af anklager mod den tyrkiske 
forfatter Orhan Pamuk 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
11 

 
 

* * * 
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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 lovgivningsforslag - 
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) 

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) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
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)054
0 

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)054
9 

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)057
8 

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

COM(2005)058
0 

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

INTA 
 

COM(2005)059
4 

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)060
4 

*  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. 134/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Somalia 

 
Bruxelles, den 29. november 2005 

 
Den Europæiske Union (EU) hilser den resolution, som medlemmerne af parlamentet i Mogadishu 
godkendte den 15. november, og hvori de gav udtryk for vilje til betingelsesløst at gå ind i en dialog, 
velkommen. Dette forslag hilses særlig velkomment, da det er i overensstemmelse med premierministerens 
initiativ. 
 
EU ønsker, at dette forslag om dialog gennemføres omgående, og understreger, at dialogen bør fokusere på, 
at der hurtigt indledes en frugtbar og repræsentativ parlamentssamling. EU er om nødvendigt rede til at bistå 
og støtte processen, også finansielt. 
 
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. 137/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om henrettelse nummer 1000 i USA 

 
Bruxelles, den 2. december 2005 

 
 
Den Europæiske Union noterer sig med dyb beklagelse, at USA med staten North Carolinas henrettelse af 
Kenneth Lee Boyd den 2. december 2005 har gennemført henrettelse nummer 1000, siden dødsstraffen blev 
genindført i 1976. 
 
Den Europæiske Union er imod dødsstraf i alle tilfælde og har konstant opfordret til en universel afskaffelse. 
Vi mener, at afskaffelse af dødsstraffen er altafgørende for beskyttelsen af den menneskelige værdighed og 
den gradvise udvikling af menneskerettighederne. Vi anser dødsstraf for grusom og umenneskelig. Den 
virker ikke afskrækkende, og ethvert justitsmord - et uundgåeligt fænomen i ethvert retssystem - er 
uopretteligt. Dødsstraffen er derfor afskaffet overalt i Den Europæiske Union. 
 
I de lande, hvor dødsstraffen fortsat findes, arbejder EU på gradvist at få indskrænket dens 
anvendelsesområde og få udvirket, at betingelserne for den undtagelsesvise anvendelse af dødsstraf, som er 
fastlagt i forskellige internationale menneskerettighedsinstrumenter, overholdes. 
 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

53

Bulletin 16.01.2006 
 

- DA - PE 369.010 

I den henseende hilser EU med tilfredshed den amerikanske højesterets afgørelser fra juni 2002 og marts 
2005, der erklærede henrettelse af henholdsvis mentalt retarderede og mindreårige for forfatningsstridig. EU 
opfordrer indtrængende de amerikanske myndigheder til at udvide disse begrænsninger, navnlig så de også 
kommer til at gælde for henrettelse af alvorligt psykisk syge. EU beklager USA's beslutning om at trække sig 
ud af den fakultative protokol til Wienerkonventionen om konsulære forbindelser, som giver ret til konsulær 
bistand i dødsstrafssager, og opfordrer indtrængende USA til at forblive part i Wienerkonventionen. 
 
EU er meget tilfreds med og sætter stor pris på sit samarbejde med USA om en lang række 
menneskerettighedsspørgsmål rundt omkring i verden. EU benytter derfor denne lejlighed til igen at 
appellere til de amerikanske forbundsmyndigheder og til myndighederne i de enkelte stater om at indføre et 
moratorium for anvendelsen af dødsstraf i afventen af dens endelige afskaffelse ved lov. 
 
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 
 

* * * 
 
 
Nr. 138/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
som reaktion på lukningen af Radio Sagarmatha FM i Nepal 

 
Bruxelles, den 6. december 2005 

 
 
EU er fortsat dybt bekymret over de foranstaltninger, som den nepalesiske regering har truffet til at pålægge 
og håndhæve repressive restriktioner over for medierne i Nepal. Som vi tidligere har sagt, krænker 
ændringerne i den nye medielov den universelle ret til ytringsfrihed. 
 
Vi fordømmer derfor sikkerhedsstyrkernes beslaglæggelse af radioudstyr fra Sagarmatha FM-stationen i 
Katmandu den 27. november. 
 
EU henstiller igen 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 universelle 
ret til ytringsfrihed. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 140/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union 
om valget i De Forenede Arabiske Emirater 

 
Bruxelles, den 6. december 2005 

 
 
EU noterer sig med tilfredshed, at De Forenede Arabiske Emiraters præsident den 1. december meddelte, at 
han planlægger delvalg til Det Føderale Nationalråd. Valget bliver det første i De Forenede Arabiske 
Emiraters historie og kommer til at udgøre et vigtigt skridt hen imod en forfatningsreform. 
 
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. 141/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
som reaktion på forlængelsen af maoisternes våbenhvile i Nepal 

 
Bruxelles, den 7. december 2005 

 
 
EU hilser med tilfredshed maoisternes meddelelse om, at de vil forlænge deres ensidige våbenhvile, og 
glæder sig over de nye muligheder, denne meddelelse giver for bestræbelserne på at finde en politisk løsning 
på konflikten i Nepal. EU opfordrer maoisterne til at erklære, at de omgående og varigt indstiller 
voldshandlinger med politisk formål, og til at opfylde deres løfte i god tro og leve op til deres tilsagn om at 
respektere menneskerettighederne og retsstatsprincippet som aftalt med syv politiske partier. 
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EU opfordrer indtrængende Nepals konge og regering til at erklære våbenstilstand og leve op til de 
forpligtelser, de i henhold til den internationale menneskerettighedsret og humanitære ret har til at skabe et 
klima, der er befordrende for fredsopbygning. 
 
En fuldstændig indstilling af fjendtlighederne mellem maoisterne og kong Gyanendras regering er et 
afgørende skridt hen imod varig fred og en ende på det nepalesiske folks lidelser. 
 
EU opfordrer alle involverede parter til nu at arbejde hen imod etablering af en inklusiv national dialog i 
Nepal for at få løst de underliggende årsager til konflikten. EU ser fortsat et behov for, at De Forenede 
Nationer eller et andet relevant eksternt organ bistår med at formidle og overvåge en våbenhvileaftale og 
fremme en 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, 
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. 142/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union 
om valget i Bolivia den 18. december 2005 

 
Bruxelles, den 8. december 2005 

 
 
Som det fremgik af Den Europæiske Unions erklæring den 31. oktober, anser EU det kommende valg i 
Bolivia for at være af stor betydning for landets og alle dets indbyggeres fremtid. Den Europæiske Union har 
derfor til stadighed fulgt valgforberedelserne på nært hold og har hilst præsident Rodriguez' 
forvaltningsdekret af 1. november om, at valget vil finde sted den 18. december, velkommen. 
 
Den Europæiske Union opfordrer nu alle de politiske aktører, civilsamfundet og Bolivias borgere til at bakke 
op om valghandlingen og sikre, at valget fører til en fredelig og demokratisk overgivelse af magten i januar. 
EU appellerer desuden indtrængende til alle Bolivias borgere om at hjælpe den valgte regering med at tage 
udfordringen op og skabe et retfærdigt samfund præget af velstand og fremgang. Det er af afgørende 
betydning, at alle landets borgere tager aktivt og positivt del i denne indsats. Den Europæiske Union er fast 
besluttet på fortsat at støtte Bolivias bestræbelser på at styrke de demokratiske institutioner og bekæmpe 
fattigdom, ulighed og udstødelse af samfundet. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 146/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om udnævnelsen af en ny premierminister i Côte d'Ivoire 

 
Bruxelles, den 14. december 2005 

 
 
Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at Charles Konan Banny er blevet udnævnt til ny 
premierminister i Côte d'Ivoire. EU lykønsker de afrikanske mæglere med deres bestræbelser for at nå frem 
til dette resultat. Det påhviler nu premierministeren at udføre de opgaver, der er blevet pålagt ham af Den 
Afrikanske Union og af FN's Sikkerhedsråd i resolution 1633 af 21. oktober 2005. 
 
EU finder, at premierministeren med henblik herpå skal være i stand til reelt at udøve de beføjelser, som han 
har fået overdraget ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1633, og som er blevet bekræftet af den 
internationale arbejdsgruppe (IWG) og ved erklæringen af 30. november 2005 fra FN's Sikkerhedsråds 
formandskab. IWG og gruppen for daglig mægling vil sikre, at premierministeren kan handle uhindret under 
overgangen med henblik på at tilrettelægge frie og retfærdige valg. 
 
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. 
 

* * * 
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Nr. 147/05 
 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om præsidentvalget i Honduras 

 
Bruxelles, den 14. december 2005 

 
Den Europæiske Union ser med tilfredshed på afholdelsen den 27. november 2005 af frie og fredelige valg i 
Honduras og sender den nyvalgte præsident, Jose Manuel Zelaya Rosales, sine oprigtige lykønskninger. 
 
Demokratiet er blevet yderligere styrket igennem de seneste år. Dette valg var det første efter godkendelsen 
af den nye lov om valg og politiske organisationer, og Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle 
politiske partier i Honduras til fortsat at styrke institutionaliseringen af valgprocessen. 
 
Den Europæiske Union noterer sig de økonomiske fremskridt og den udvikling i retning af finanspolitisk 
stabilitet, der er sket under præsident Ricardo Maduro. EU vil fortsat støtte den demokratiske, økonomiske 
og sociale udvikling i Honduras. EU ser frem til at udbygge forbindelserne med Honduras, især inden for 
rammerne af det regionale samarbejde med Centralamerika. 
 
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. 148/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Damas de Blanco-gruppen 

 
Bruxelles den 20 december 2005 

 
Den Europæiske Unions formandskab lykønsker Damas de Blanco ("Kvinder i hvidt"), en gruppe bestående 
af hustruer til politiske fanger i Cuba, med Sakharov-prisen for tankefrihed 2005, som Europa-Parlamentet 
har tildelt dem. 
 
Den Europæiske Unions formandskab beklager, at de cubanske myndigheder har forhindret Damas de 
Blanco i at rejse til Strasbourg for at modtage prisen. Det er, sammen med regeringens afslag på at lade 
Oswaldo Payá deltage i EU's ngo-forum i december om ytringsfriheden, med til at demonstrere de cubanske 
myndigheders manglende respekt for landets egne borgeres ret til fri bevægelighed, som er indeholdt i artikel 
13 i verdenserklæringen om menneskerettigheder. 
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EU ønsker fortsat at uddybe dialogen med medlemmerne af den fredelige opposition og civilsamfundet i 
Cuba, således som EU's udenrigsministre gentagne gange har givet udtryk for i Rådets konklusioner, senest 
den 13. juni. 
 

* * * 
 
 
Nr. 149/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om åbningen af Afghanistans nationalforsamling den 19. december 2005 i Kabul 

 
Bruxelles, den 20. december 2005 

 
 
Den Europæiske Union glæder sig over åbningen af Afghanistans nationalforsamling den 19. 
december 2005. Det er en historisk begivenhed, som er kulminationen på den politiske overgangsproces, der 
er omfattet af Bonn-aftalen. 
 
EU er besluttet på at bistå Afghanistan med at opbygge stærke og ansvarlige institutioner, der fremmer 
retsstatsprincippet og sikrer demokratisk overvågning. I den forbindelse ser EU frem til at etablere kontakt 
med nationalforsamlingen, og EU hilser velkommen, at nationalforsamlingen vil bidrage til at udvikle og 
styrke demokratiet og de demokratiske institutioner i Afghanistan. 
 
EU udtrykker tilfredshed med det udmærkede bidrag, der er ydet af det program til uddannelse af 
parlamentspersonale, som Frankrig og UNDP har stået for med deltagelse af andre europæiske lande, og EU 
opfordrer det internationale samfund til at støtte nationalforsamlingen. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 150/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om menneskerettighedsdialogen med Iran 

 
Bruxelles, den 20. december 2005 

 
På samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 12. december bekræftede Den 
Europæiske Union, at større respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i 
Iran er afgørende for, at der kan gøres fremskridt i relationerne mellem EU og Iran. 
 
EU er dybt bekymret over, at menneskerettighedssituationen i Iran ikke er blevet forbedret nævneværdigt i 
de senere år og i mange henseender endda er blevet forværret. Der anvendes hyppigt dødsstraf, også for 
mindre forbrydelser, og henrettelser foregår ofte offentligt. Iran henrettede flere mindreårige lovovertrædere 
i 2005 end i noget andet år i nyere tid. Ytringsfriheden er stadig alvorligt begrænset, censur af internettet og 
pressen er meget udbredt. Ledende personer inden for det iranske regime har rapporteret om betydelige 
mangler i forbindelse med afviklingen af præsidentvalget i juni 2005, og udvælgelsen af de kandidater, der 
fik lov at stille op, blandt de mange, der ønskede det, foregik ikke demokratisk. Vi modtager fortsat rapporter 
om tortur. Menneskerettighedsforkæmpere melder fortsat om chikane og intimidering, og Iran tilbageholder 
fortsat samvittighedsfanger som f.eks. Akbar Ganji og hans advokat, Abdolfattah Soltani. Irans behandling af 
sine religiøse og etniske mindretal er også en kilde til stor bekymring. EU anerkender de begrænsede 
bestræbelser, nogle myndigheder i Iran gør sig for at forbedre den måde, retssystemet fungerer på, men er 
fortsat dybt bekymret over manglen på en effektiv indsats for at reformere de love og institutioner samt 
officiel praksis, der giver mulighed for, at overtrædelser af menneskerettighederne kan finde sted. 
 
EU indledte en menneskerettighedsdialog med Iran I 2002. Der har fundet fire dialogrunder sted, hvoraf den 
seneste var i juni 2004. I betragtning af de skuffende resultater foreslog EU i 2004 en række forbedringer af 
processen. Trods EU's gentagne bestræbelser i det seneste år, herunder et besøg af EU-trojkaen i Teheran og 
mange tilbud om fastsættelse af en dato for den femte runde, er Iran ikke gået med til en yderligere 
dialogrunde. 
 
Trods Irans manglende konstruktive deltagelse er EU fortsat indstillet på at drøfte menneskerettigheder, også 
igennem dialogprocessen. EU opfordrer Iran til gennem sine handlinger at vise vilje til at overholde 
menneskerettighederne. EU håber, at Iran også vil vise vilje til at indgå i dialog ved snarest muligt at gå med 
til en kommende dialogrunde. 
 
EU vil fortsat sideløbende gøre andre bestræbelser for at udtrykke sin bekymring over 
menneskerettighedssituationen. Blandt andet vil EU fortsat tage spørgsmålet op med de iranske myndigheder 
ad diplomatiske kanaler, støtte debatten i FN's fora og arbejdet i FN's mekanismer samt skabe offentlig 
opmærksomhed om overtrædelserne af menneskerettighederne og om de institutionelle mangler og den 
praksis, der gør det muligt at de finder sted. EU mener, at sådanne bestræbelser supplerer dialogen, de 
udelukker ikke hinanden. I mangel af en effektiv dialog er de endda endnu vigtigere. 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

60 

Bulletin 16.01.2006 
 

- DA - PE 369.010 

De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 151/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den humanitære situation i Zimbabwe 

 
Bruxelles, den 19. december 2005 

 
Formandskabet hilser det på Den Europæiske Unions vegne velkommen, at FN's undergeneralsekretær for 
humanitære anliggender, Jan Egeland, aflagde besøg i Zimbabwe den 3.-7. december. Vi tilslutter os Jan 
Egelands bekymring over, at den humanitære situation i Zimbabwe er yderst alvorlig og stadig forværres, da 
mange i Zimbabwe lider under den usikre fødevaresituation og/eller hiv/aids-pandemien, og da tusinder 
stadig er hjemløse seks måneder efter operation Murambatsvina og fire måneder efter operation Garikai, der 
har vist sig at være ineffektiv. 
 
Vi hilser det velkommen, at FN-organisationer og Zimbabwes regering har undertegnet aftaler om 
fødevarebistand og hiv/aids-programmer, og noterer de udvekslinger, der har fundet sted mellem Zimbabwes 
regering og FN om behovet for bistand i form af husly. 
 
Vi tilslutter os Jan Egelands appel til Zimbabwes regering om at bygge videre på dette skridt og give FN og 
andre internationale donorer ubegrænset adgang til at yde humanitær katastrofebistand til dem, der har behov 
for det. Vi opfordrer de afrikanske institutioner og stater til at støtte denne appel til Zimbabwes regering. 
Vi understreger, at EU selv vil fortsætte sin humanitære bistand til Zimbabwes befolkning. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 152/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Venedig-kommissionens udtalelse om afholdelse af en folkeafstemning i Montenegro 

 
Bruxelles, den 19. december 2005 

 
EU hilser Venedig-kommissionens udtalelse om afholdelse af en folkeafstemning i Montenegro velkommen 
og støtter dens henstillinger. EU spiller en særlig rolle som støtte for parterne i forbindelse med styringen af 
denne proces, som omhandles i forfatningscharteret for Serbien og Montenegro, og hilser det derfor 
velkommen, at EU's højtstående repræsentant/generalsekretær har udnævnt ambassadør Miroslav Lajčák som 
sin personlige repræsentant, der skal lette forhandlingerne. 
 
EU opfordrer kraftigt alle politiske kræfter i Montenegro til at samarbejde konstruktivt med hinanden og med 
den personlige repræsentant med henblik på at nå til enighed om principspørgsmål med hensyn til den 
praktiske gennemførelse af den planlagte folkeafstemning, og til at afholde sig fra ensidige handlinger, der 
risikerer at forringe chancerne for en vellykket dialog og undergrave EU's mæglingsbestræbelser. Det er 
afgørende for den fremtidige politiske stabilitet i Montenegro og for, hvor hurtigt landet kan bevæge sig i 
retning af Den Europæiske Union, såvel alle større politiske grupperinger i Montenegro som det 
internationale samfund accepterer, at der tilrettelægges og afholdes en folkeafstemning. 
 

* * * 
 
Nr. 153/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om præsident-, parlaments- og lokalvalget i Tanzania 

 
Bruxelles, den 20. december 2005 

 
Den Europæiske Union hilser velkommen, at Tanzania den 14. december afholdt sit tredje præsident-, 
parlaments- og lokalvalg med deltagelse af flere partier. Den Europæiske Union sender lykønskninger til: 
 
Jakaya Kikwete i anledning af hans valg til Tanzanias præsident. Den Europæiske Union ser frem til en 
struktureret politisk dialog med ham og med hans CCM-regering (CCM: Revolutionspartiet) om væsentlige 
spørgsmål som god regeringsførelse, politisk pluralisme, bekæmpelse af fattigdom samt økonomisk vækst på 
grundlag af investering, beskæftigelse og kvalifikationer 
 
Den Nationale Valgkommission og dens personale i anledning af et professionelt tilrettelagt valg, og i 
anledning af, at 16 mio. tanzaniske borgere er blevet opført på de permanente nationale valglister (PNVR), 
hvis udarbejdelse Den Europæiske Union har bidraget til 
 
Tanzanias borgere i anledning af, at de klart har sagt ja til demokratiet og med tålmod og beslutsomhed og i 
stort tal har udøvet deres stemmeret og givet klart udtryk for deres vilje. 
 
Den Europæiske Union er bekymret over den politiske polarisering i Zanzibar, hvor der igen har været 
udbrud af vold og påstande om uregelmæssigheder i forbindelse med valget. Den Europæiske Union vil 
arbejde sammen med alle parter om at fremme forsoning på grundlag af dialog og en ægte vilje til demokrati, 
respekt for menneskerettighederne og økonomisk reform. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 154/05 

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

 
Bruxelles, den 22. december 2005 

 
 
Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at valget i Bolivia er blevet afholdt på en fri og 
retfærdig måde, og roser Bolivias befolkning for denne bedrift. EU ønsker Evo Morales tillykke på 
grundlag af de foreløbige resultater, der tyder på en afgørende sejr.  
 
EU har tillid til, at valgresultatet vil give mulighed for en ny forståelse mellem de politiske og 
sociale aktører i Bolivia, og dermed skabe grundlaget for den enighed, der er nødvendig for at 
gennemføre de reformer, Bolivia har brug for. Som Den Europæiske Union gjorde det klart i sin 
erklæring fra 12. december, er den fast besluttet på fortsat at støtte Bolivias bestræbelser på at 
styrke de demokratiske institutioner og bekæmpe fattigdom, ulighed og udstødelse af samfundet. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af 
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabilise- rings- 
og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 155/05 
 

Erklæring for formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om fredsforhandlingerne om Darfur i Abuja 

 
Bruxelles, den 21. december 2005 

 
Den Europæiske Union følger nøje fredsforhandlingerne om Darfur i Abuja, hvoraf syvende runde blev 
indledt ved udgangen af november. EU's særlige repræsentant for Sudan, Pekka Haavisto, har været til stede 
under forhandlingerne to gange i denne runde, og flere medlemsstater er repræsenteret. EU ser med 
tilfredshed på de fremskridt, der er sket i Velstandsdelingskommissionen, siden denne forhandlingsrunde 
blev indledt. Men EU er dybt bekymret over, at der ikke er sket fremskridt på de to andre spor (magtdeling 
og sikkerhedsarrangementer) i løbet af de første to en halv uge. Dette skyldes tilsyneladende manglende vilje 
hos forhandlerne fra Bevægelsen/-arméen for Sudans befrielse (SLM/A) og Retfærdigheds- og 
Lighedsbevægelsen (JEM) især til helhjertet at engagere sig i disse spørgsmål. EU hilser genoptagelsen af 
dialogen mellem parterne i Magtdelingskommissionen den 19. december velkommen og håber, at dette 
bliver starten til, at der for alvor sker fremskridt. Det opfordrer kraftigt alle parter til at vise, at de ønsker fred 
i Darfur ved at føre forhandlingerne i en positiv og smidig ånd med henblik på at nå frem til en snarlig 
løsning. EU bekræfter sin fulde støtte til det mæglingshold, der ledes af Den Afrikanske Union, og roser det 
for dets utrættelige indsats under disse forhandlinger.  
 
EU er desuden dybt bekymret over de fortsatte krænkelser af våbenhvileaftalerne i Darfur. Den opfordrer 
alle sider til omgående at holde inde med disse angreb og afholde sig fra enhver handling, der kan forværre 
situationen i Darfur og Chad. Disse fortsatte krænkelser af våbenhvileaftalerne gør, at fremskridt i 
forhandlingerne om sikkerhedsarrangementer i Abuja, og navnlig undertegnelsen af en ny forbedret 
våbenhvileaftale, haster i særlig grad. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 

* * * 
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Nr.  156/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den nye forfatning i Den Demokratiske Republik Congo 

 
Bruxelles, den 22. december 2005 

 
Den Europæiske Union lykønsker den congolesiske befolkning, den uafhængige valgkommission 
og MONUC med den vellykkede afholdelse af folkeafstemningen om den nye congolesiske 
forfatning den 18. december 2005. I betragtning af de store logistiske udfordringer, som 
organisatorerne stod over for, har de gjort et bemærkelsesværdigt arbejde, og den congolesiske 
befolkning reagerede stærkt med en stor valgdeltagelse i de fleste dele af landet, og valget forløb i 
en positiv og fredelig atmosfære. Denne dag er en milepæl i landets historie og dets tilbagevenden 
til demokratiske tilstande. 
 
De hidtil indløbne resultater tyder på en stærk opbakning til forfatningsudkastet og understreger den 
congolesiske befolknings ønske om at overgangen til fuldt demokrati fuldføres snarest muligt. Den 
Europæiske Union gentager sit stærke tilsagn om at hjælpe landet med at nå dette mål og opfordrer 
- idet den antager, at det positive resultat af afstemningen bekræftes - Den Demokratiske Republik 
Congos regering og nationalforsamling til omgående at afslutte forhandlingerne i parlamentet om 
udkastet til valglov og ratificere loven. 
 
Dette vil fastholde dynamikken i den politiske proces og sikre, at den tidsplan, der er fastsat i den 
samlede aftale omfattende alle parter, for fuldførelsen af overgangsprocessen og afholdelse af valg 
senest den 30. juni 2006 kan overholdes. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af 
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabilise-rings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
 
 

PLENARMØDE 
 

14.-15. DECEMBER 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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I plenarforsamlingen deltog Neelie Kroes, medlem af Europa-Kommissionen, med et indlæg om 
"Reform af statsstøtten i lyset af Lissabon-processen med innovation som eksempel". 
 
1. DEMOKRATI, DIALOG, DEBAT : PLAN "D" FOR EUROPA  
 
• Tænkepausen og tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat 
– Ordfører: Jillian van Turnhout (Gruppen Andre Interesser – IE) 

 
– Referencer: KOM(2005) 494 endelig – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Hovedpunkter: 

 
Udvalget har bevidst valgt at give et kort og rent operationelt svar på Kommissionens 
meddelelse. Udvalget foreslår nogle få konkrete foranstaltninger, hvor det mener, at det alene 
eller i samarbejde med de øvrige institutioner kan yde et vigtigt bidrag til den brede debat under 
tænkepausen og tiden derefter. De to grundlæggende budskaber er: at foregribe 
forfatningstraktatens bestemmelser om Unionens demokratiske liv ved allerede nu i højere grad 
at konkretisere deltagelsesdemokratiet på grundlag af de to søjler, civil dialog og styrket social 
dialog i Europa, samt sikre, at det organiserede civilsamfund og dets repræsentanter høres i den 
brede debat. 
 

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

 
 
2. VIDEN, INNOVATION, KONKURRENCEEVNE, BESKÆFTIGELSE: LISSABON-

STRATEGIEN OG STATSSTØTTE 
 

• Vejen til et europæisk videnbaseret samfund – det organiserede civilsamfunds bidrag til 
Lissabon-strategien 

− Ordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
− Medordførere: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – AT) 
  Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1500/2005 
 
− Hovedpunkter:  

 
 Medlemsstaterne, Kommissionen, Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, erhvervslivet 

og de finansielle institutioner samt civilsamfundet skal forpligte sig til at skabe et europæisk 
vidensrum, der omfatter alle borgere, organisationer og virksomheder, og som er baseret på klart 
definerede mål, benchmarks og tidsplaner samt en klar ansvarsfordeling. 

 

mailto:martin.westlake@cese.europa.eu
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 Samspillet mellem det europæiske vidensrum og det indre marked vil give nye muligheder for 
vækst. Hindringer for det indre marked, som hæmmer overgangen til en videnbaseret økonomi, 
bør derfor fjernes hurtigst muligt. 

 
 Den fri bevægelighed for arbejdskraft, forskere og studerende bør fremmes og ledsages af 

ordentlige lønninger og arbejdsvilkår.  
 
 EU, medlemsstaterne og regionerne bør omdirigere deres offentlige udgifter til 

vækstfremmende investeringer. Medlemsstaterne bør i samarbejde med private aktører og med 
støtte fra EU forpligte sig til at gennemføre et “nationalt program til fremme af viden”. 

 
 EØSU anbefaler, at man følger Kommissionens forslag vedrørende de finansielle overslag for 

støtte til forskning, innovation og læring 2007-2013.  
 
 EØSU opfordrer virksomheder, finansielle institutioner og private fonde til at øge deres 

investeringer i den videnbaserede økonomi og til, at man i den forbindelse indfører 
skattemæssige incitamenter. 

 
 Kommissionen bør have flere beføjelser til at udstikke retningslinjer for politikkerne og 

overvåge fremskridt.  
 
 EØSU foreslår, at man iværksætter en permanent, struktureret debat, der skal motivere 

beslutningstagere på alle niveauer og fremme dialogen med borgerne.  
 
 De nationale parlamenter og de økonomiske og sociale råd spiller en afgørende rolle og bør 

deltage i denne debat. De lokale og regionale aktører bør også inddrages.  
 
 Private aktører bør spille en aktiv rolle og tage et ansvar gennem reelle bidrag og handlinger. En 

social og en civil dialog er vigtige instrumenter, når det drejer sig om at fremme livslang læring, 
innovation og teknologipolitikker.  

 
 En sund makroøkonomisk politik, der sætter fokus på vækst og beskæftigelse, bør skabe 

gunstige betingelser for et videnbaseret samfund og lægge vægt på efterspørgselsdrevne 
politikker for ny teknologi. 

 
 EØSU understreger igen, at det er nødvendigt at gennemføre et charter for livslang læring på 

alle niveauer. Chartret bør understøttes af offentlige og private investeringer samt af 
strukturfondene. Beskæftigelsespolitikker og nye former for social beskyttelse bør skabe 
gunstige forudsætninger, for at arbejdstagerne kan deltage fuldt ud i livslang læring. 

 
 Der bør gøres en indsats for at udvikle industriområder, teknologiparker og andre innovative 

miljøer. 
 
−  Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 

 (Tlf. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

mailto:gilbert.marchlewitz@cese.europa.eu
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•  Teknologiparker og industrielle ændringer 
–  Ordfører: Janos Tóth (Gruppen Andre Interesser – HU) 
–  Medordfører: Jirí Kubícek (Kat. II – CZ) 
   
–    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1494/2005 

 
  –    Hovedpunkter: 
 
Denne initiativudtalelse har, set i tilknytning til de opgaver, som påhviler EU, til formål at 
fremhæve det potentiale, som industriparkerne indebærer, og de elementer, som knytter dem 
sammen indbyrdes. Disse infrastrukturer, som fremmer den økonomiske og sociale samhørighed, 
fortjener ganske særlig opmærksomhed, når det gælder industrielle forandringer. 
 
Industri-, teknologi- og videnskabsparker og andre strukturer med tilsvarende betegnelser spiller en 
rolle som innovationspoler og medvirker herigennem til at konkretisere prioriteterne i den 
nuværende fase af gennemførelsen af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 
2005-2008 og i Lissabon-strategien. Med denne initiativudtalelse ønsker Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg at fremme samarbejdet mellem strukturer af samme art i EU-15 på 
den ene side og i de 10 nye medlemsstater på den anden side samt at sætte skub i deres udvikling. 
Endvidere søger udvalget at styrke adgangen til den støtte, som Kommissionen yder, og til den 
finansiering, som kan opnås via andre EU-institutioner til fordel for industri-, teknologi-, 
videnskabs- og andre parker i samtlige EU-lande. 
 
Industriparkerne er kendetegnet ved den ganske specielle rolle, som de spiller for fremme af 
innovation. Derfor er det ikke nok, når der udformes net af industriparker, at man beskæftiger sig 
med de aspekter, som vedrører industrien i striks forstand og landbrug: tilførsel af et intellektuelt, 
akademisk og universitetsbaseret grundlag bliver stadig mere nødvendigt for at kunne løfte de 
udfordringer, som økonomien stilles over for. 
 
Innovationscentre og overførselsagenturer skaber broer mellem videnskab og økonomi via de 
tjenesteydelser, som de leverer (enten nonprofit eller med gevinst for øje) til virksomhederne i en 
region eller et land. De stimulerer virksomhederne og hjælper dem med at udnytte opnåede 
forskningsresultater ved at fungere som mellemled i processen. 
 
Mange videnskabs- og forskningsparker ligger til grund for velstand og har skabt adskillige 
videnskabelige muligheder i de områder, hvor de er etableret. 
 
EØSU mener, at Den Europæiske Union bør spille en aktiv rolle med henblik på at fremme 
etableringen og udviklingen af industriparker og teknologiparker som innovationspoler i EU's 
medlemsstater og regioner for derigennem at muliggøre fuld integration af nye og gamle 
medlemsstater i et udvidet indre marked, som et af nøgleelementerne i det nye partnerskab for 
vækst og udvikling, som den genlancerede Lissabon-strategi lægger op til. 
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Efter EØSU's mening bør tiltagene til fremme af industri- og teknologiparker udvikles på tre 
niveauer, nemlig europæisk, nationalt og regionalt/lokalt. 
 
EØSU opfordrer til et samarbejde, på medlemsstatsniveau, mellem arbejdsformidlingerne, og, på 
EU-niveau, med alle aktører i det institutionelle system, som beskæftiger sig med jobskabelse, 
således at parkerne formår at skabe arbejdspladser ved at trække på de muligheder, som et 
netværkssamarbejde medfører. 
 
EØSU peger på det vigtige i at etablere en europæisk platform af industriparker og –distrikter som 
innovationspoler (europæisk platform for innovationspoler) for at tilvejebringe et fælles strategisk 
syn og kapacitetsopbyggende aktiviteter og kulturel udvikling af fagforeninger og 
brancheorganisationer, i samarbejde med de relevante aktører og det organiserede civilsamfund. 
 
− Kontaktperson:  Pol Liemans 
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
•  Omstruktureringer og beskæftigelsen 
–  Ordfører: Gustav Zöhrer (Lønmodtagergruppen – AT) 
–  Medordfører: Daniel Soury–Lavergne (Kat. I – FR) 

 
–    Referencer: KOM(2005) 120 endelig – CESE 1495/2005 

 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU er tilfreds med Kommissionens valg af en overordnet og tværgående tilgang. De 
industrielle ændringer og berørte aktørers tilpasningsevne er væsentlige faktorer for 
opretholdelsen af konkurrenceevnen. En vellykket omstrukturering afhænger imidlertid af, 
hvordan ændringerne håndteres på det sociale plan.  
 
EØSU tilslutter sig principielt Kommissionens analyse af fænomenet, men ville hilse en mere 
dybtgående analyse velkommen. EØSU er enigt med Kommissionen i, at omstruktureringer ikke 
bør være ensbetydende med social tilbagegang og store økonomiske tab. De bør tværtimod 
indgå som en del af den overordnede strategi for vækst og beskæftigelse. 
 
Med hensyn til revisionen af de finansielle instrumenter accepterer EØSU, at de i højere grad 
orienteres mod foregribelse og håndtering af omstruktureringer. 
 
Inden for industripolitikken gælder det ifølge EØSU først og fremmest om at styrke indsatsen på 
sektorplan og finde skræddersyede løsninger til de enkelte sektorer. Forbedring af 
virksomhedernes regelsæt er et væsentligt punkt, som dog bør undersøges og præciseres 
nærmere. Teknologiinitiativer, især teknologiplatformene, betragter EØSU som et af de vigtigste 
midler til at forbedre situationen. Det skal også sikres, at der skabes et gunstigt miljø for 
fornyelse. 
 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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Hvad konkurrencepolitikken angår, er det spørgsmålet, om de instrumenter, der på nuværende 
tidspunkt er til rådighed, er tilstrækkelige. Man bør være mere opmærksom på forbindelsen 
mellem statsstøtte, omstruktureringer og udflytning af produktionen. 
 
Udbygning af den sociale sektordialog fortjener særlig opmærksomhed. EØSU er enigt med 
Kommissionen i, at arbejdsmarkedets parter som følge af deres branchekendskab kan spille en 
særlig rolle ved at varsko de offentlige myndigheder. Dette instrument bør dog ikke kun 
anvendes i krisesituationer. De europæiske samarbejdsudvalg spiller en afgørende rolle i 
forbindelse med omstruktureringer. En høring om en revision af direktivet om europæiske 
samarbejdsudvalg bør derfor lægge særlig vægt på omstruktureringer, men også indgå i en 
bredere sammenhæng. 
 
EØSU bifalder principielt oprettelsen af et ”forum for omstruktureringer”. Dets mål må være at 
fremlægge bedste praksis og analysere hindringerne for deres gennemførelse (lovgivning) på 
lokalt plan. 
 
Kommissionen planlægger at udsende en grønbog om arbejdsrettens udvikling. Netop i 
forbindelse med omstruktureringer bør målet for udvikling af arbejdsretten være et afbalanceret 
forhold mellem fleksibilitet og sikkerhed. 
 
Kommissionens eneste forslag til fremme af arbejdstagernes mobilitet i EU er et direktivforslag 
om overførsel af supplerende pensionsrettigheder, hvilket forekommer utilstrækkeligt. 

 
– Kontaktperson:  José Miguel Cólera 
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Handlingsplan for statsstøtte 
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–   Referencer: KOM(2005) 107 endelig – CESE 1483/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 
 EØSU udtrykker sin støtte til en modernisering af den europæiske statsstøttepolitik baseret på en 

ny proaktiv fremgangsmåde og en ny overordnet fællesskabsramme. Udvalget fremsætter 
detaljerede henstillinger i sin udtalelse. 

 
– Kontaktperson :   João Pereira dos Santos 
  (Tlf.: 32 2 546 9245 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

• Konkurrenceevne og innovation 
– Ordfører: Bernhard Welschke (Arbejdsgivergruppen – DE) 
– Medordfører: Lucia Fusco (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 121 endelig – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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–    Hovedpunkter: 
 
 EØSU opfordrer Kommissionen til at formulere rammeprogrammets mål og struktur endnu 

klarere.  
 
Det forventer, at samkøringen af en række programmer og individuelle foranstaltninger vil 
kunne skabe merværdi.  
 
Det opfordrer Kommissionen til at gøre nærmere rede for sammenhængen mellem 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og andre beslægtede eksisterende og 
fremtidige initiativer. 
 
EØSU vil følge gennemførelsen af rammeprogrammet opmærksomt. Det forbeholder sig retten 
til at fremsætte nye henstillinger i takt med de indhøstede erfaringer eller på grundlag af 
midtvejsrevisionen. 

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

 
• Statsstøtte til innovation 
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 436 endelig – CESE 1498/2005 
 
–    Hovedpunkter: 
 

EØSU ser positivt på dokumentet, som fastlægge kriterierne for tildeling af en mere målrettet 
støtte og derigennem nå frem til en forenkling af lovgivningen. 
 
Europas utilstrækkelige konkurrenceevne skyldes i vid udstrækning en lav innovationsgrad, som 
ofte hænger sammen med markedssvigt. Alternativet til innovation er kulturel og økonomisk 
tilbagegang i EU. 
 
Mange af de spørgsmål, Kommissionen rejser, har EØSU allerede udtalt sig om i tidligere 
udtalelser. 

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

 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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3. FORSKNING OG UDVIKLING, ISÆR PÅ ENERGIOMRÅDET 

• 7. rammeprogram for forskning 
–    Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
–    Medordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 119 endelig – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 
 
–    Hovedpunkter : 

 
Kommissionens forslag om at hæve sine hidtidige udgifter og nu afsætte knap 8% af det 
samlede fællesskabsbudget til disse mål er et prisværdigt og afgjort nødvendigt første skridt i 
den rigtige retning. 
 
EØSU appellerer til medlemsstaternes stats- og regeringschefer og til den europæiske industri 
om at bidrage til, at 3%-målet nås snarest muligt. 
 
EØSU bifalder, at Kommissionen har til hensigt at forenkle de administrative procedurer, 
reducere de hermed forbundne omkostninger og således øge de europæiske 
forskningsprogrammers effektivitet.  
 
Det bifalder, at Kommissionen har til hensigt i endnu højere grad at inddrage SMV’erne i 
forsknings-, udviklings- og innovationsprocessen.  
 
Med hensyn til en række yderligere, detaljerede bemærkninger og henstillinger henviser 
udvalget til udtalelsen. 
 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tlf. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
•  Vedvarende energikilder 
–  Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgivergruppen – FI) 
–  Medordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 –    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1502/2005 
   
–  Hovedpunkter: 
 
 Vedvarende energikilder spiller en vigtig rolle i Europas energimix, og der er et betydeligt 

potentiale med hensyn til en forøgelse af disse kilders øgede andel af Europas samlede 
energiforbrug og -produktion. EU har brug for et afbalanceret energimix, hvor fast brændsel, 
naturgas, kernekraft og vedvarende energikilder alle spiller en rolle. Vedvarende energikilder 
har potentiale til at blive et vigtigt element i dette fremtidige energimix, men de kan ikke 
forventes at erstatte fossile brændstoffer og kernekraft i lang tid fremover. Størstedelen af 
Europas intermittente energikilder rejser reelle spørgsmål om udbygning af 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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transmissionskapaciteten og sikring af energiforsyningssikkerheden (hvad angår de alternative 
energikilders andel af  samlede elektriske energiproduktion, nævnes ofte en grænse på 15-20%). 

 
 Det anerkendes, at vedvarende energikilder har brug for økonomisk støtte, indtil de når 

markedsmodning. Men væsentlige aspekter som ændringer på de globale energimarkeder 
(prisudviklingen), konkurrenceevne, beskæftigelsesvirkninger og økonomisk vækst skal også 
inddrages. De nuværende nationale støtteordninger er meget omkostningstunge, og ofte tages 
der ikke i enkeltheder hensyn til konkurrencesituationen på markedet. Overordnet skal det 
løbende efterprøves, om støtteforanstaltninger er omkostningseffektive og effektive, og 
forandringer på de relevante markeder må give anledning til at nyevaluere støttebehovet og –
niveauet. Virkningerne af EU’s emissionshandelsordning er særdeles vigtige. EØSU slår til lyd 
for en fælles europæisk tilgang til fremme af vedvarende energikilder for at dæmme op for 
synergitab og unødigt høje omkostninger samt mangel på markedsincitamenter og –impulser. 

 
 
– Kontaktperson:  Siegfried Jantscher  

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

 
• Haag-programmet – frihed, sikkerhed og retfærdighed 
–   Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
–  Referencer: KOM(2005) 184 endelig – CESE 1504/2005 
 
–  Hovedpunkter:  
 

Fem år efter vedtagelsen af Tammerfors-programmet er målene stadig ikke nået. EU udgør ikke 
et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Skønt Haag-programmet er mindre 
ambitiøst, indeholder det meget vigtige målsætninger. 
 
Skabelsen af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal ske under hensyntagen 
til den rette balance mellem disse tre aspekter. Haag-programmet opretholder ikke denne 
balance i tilstrækkelig grad. De foranstaltninger, der vedtages på sikkerhedsområdet, skal 
beskytte værdierne om frihed og retfærdighed. EØSU mener, at beskyttelsen af de 
grundlæggende friheder og rettigheder, som fastsættes i den europæiske 
menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder, bør danne 
grundlag for disse foranstaltninger. 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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EØSU er også af den opfattelse, at sikkerhedspolitikken skal være effektiv og yde beskyttelse til 
borgerne i et frit og åbent samfund inden for fastlagte retlige rammer, og at den skal 
gennemføres med respekt for retsstaten. Den dag vi for at bekæmpe terrorismen vedtager en 
ekstrem lovgivning, som på sikkerhedens alter ofrer hensynet til menneskerettighederne, giver 
vi terroristerne deres første sejr. Det europæiske civilsamfund bør her spille en afgørende og 
aktiv rolle. 
 
EØSU ønsker at videreudvikle unionsborgerskabet – et aktivt unionsborgerskab.. 
 
Indvandrere og asylansøgere skal sikres en retfærdig behandling, som er i overensstemmelse 
med den humanitære folkeret, med chartret om grundlæggende rettigheder og med lovgivningen 
om ikke-forskelsbehandling. Der skal udvikles modtagelses- og integrationspolitikker. 
 
Ingen af de mål, der fastsættes i Haag-programmet og i handlingsplanen, kan nås uden 
tilstrækkelige finansielle midler. Kommissionen har fremlagt forslag til tre rammeprogrammer 
(april 2005), som EØSU har afgivet udtalelser om. 
 

–   Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
  (Tlf.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

•  Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder 
–    Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
−  Referencer: KOM(2005) 124 endelig – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
−  Hovedpunkter:   
 

EØSU støtter fuldt ud kampen mod kriminalitet og terrorisme og understreger, at styrkelsen af 
terrorismebekæmpelsen og kampen mod kriminalitet i EU bør videreføres. 
 
Der bør tilvejebringes et effektivt samarbejde og en reel koordination mellem medlemsstaterne i 
henseende til håndhævelse af lovgivningen, efterretningsvirksomhed og på det juridiske område.  
 
Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet bør imidlertid ikke bringe de individuelle 
frihedsrettigheder og retsstaten i fare. 
 
Det foreslåede rammeprogram passer ind i Kommissionens hensigt om at støtte udviklingen af 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed under de finansielle overslag for 2007-2013. 
Ved at udvide dette til at omfatte borgerskab indgår det i et bredere og mere omfattende 
sikkerhedsbegreb. Dette rammeprograms merværdi ligger i dets europæiske dimension, som gør 
det muligt at skabe synergi mellem det europæiske og det nationale indsatsområde. 
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Den retlige form og forvaltningen af de foreslåede instrumenter forenkles, finansieringen 
rationaliseres, fastsættelsen af prioriteringer gøres mere fleksibel, og gennemsigtigheden øges. 
 
EU må koncentrere sig om de operationelle aspekter, med særlig vægt på bekæmpelse af 
terrorisme som en særlig snigende form for kriminalitet, der kræver en hurtig indsats. 
 

− Kontaktperson:  Ewa Kaniewska 
 (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
5. SOCIAL SOLIDARITET 
 
• Europæisk År for Lige Muligheder for Alle (2007) 
– Ordfører: Maria Herczog (Gruppen Andre Interesser – HU) 
 
– Referencer: KOM(2005) 225 endelig – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
–    Hovedpunkter: 
 
• EØSU støtter helhjertet programmet for Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle 

(2007) og programmets mål; der er sociale og økonomiske argumenter for at sikre lige 
muligheder til alle. 

 
• EØSU har konsekvent understreget behovet for mere konkrete fremskridt, end der hidtil er 

opnået, med henblik på at udelukke forskelsbehandling som defineret i EF-traktatens artikel 13. 
For at opnå reelle forandringer vil det være vigtigt at evaluere de hidtidige fremskridt og følge 
op på de europæiske år. 

 
• EØSU mener, at hver enkelt borger, der er bosiddende i EU, bør sikres mod forskelsbehandling 

og garanteres lige muligheder for at få del i hele registeret af menneskerettigheder. Alle former 
for forskelsbehandling, som er nævnt i artikel 13, bør forbydes inden for beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, almen uddannelse, social sikring, sociale fordele og adgang til varer og 
tjenesteydelser for at undgå, at der skabes et hierarki mellem diskriminationsformerne. 

 
• EØSU understreger endnu engang det nødvendige i, at ikke-statslige organisationer, 

repræsentanter for relevante minoritetsgrupper, arbejdsgivere i den private og offentlige sektor, 
socioøkonomiske aktører, lønmodtagere og regionale repræsentanter deltager i alle faser og på 
alle niveauer af gennemførelsen. 

 
• EØSU mener, at det foreslåede budget er for begrænset i forhold til ambitioner og behov. 

Ressourcetildelingen må overvåges for at sikre de primært berørte adgang til støttemidlerne. 
 
–     Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Integration af sociale aspekter i forhandlingerne om økonomiske partnerskabsaftaler 
− Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
− Medordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1497/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 
Forslaget til udtalelse indeholder følgende konklusioner og henstillinger: 
 
• De økonomiske partnerskabsaftaler vil kun blive fuldt effektive og gavnlige i det omfang, 

inddragelsen af de socioøkonomiske aktører sikres i såvel udformningen, udarbejdelsen og 
gennemførelsen af aftalerne – og især konsekvensanalyserne – som i forhandlingerne om og 
indkredsningen af de iboende sociale aspekter. 

• De økonomiske partnerskabsaftaler repræsenterer en meget stor udfordring for EU og for 
verdensøkonomien og vil sandsynligvis blive gennemført senere end planlagt. 

• Den første vigtige opgave, som skal gennemføres via de økonomiske partnerskabsaftaler, er at 
styrke de forskellige arbejdstager-, arbejdsgiver-, forbruger-, og ligestillingssammenslutninger 
og de mange andre sammenslutninger, som findes i de forskellige regioner og som er 
kulturskabende og med til at skabe tilslutning til initiativer, hvis sigte er at fremskynde 
menneskelige, sociale og økonomiske fremskridt. 

• Sociale og kønsspecifikke spørgsmål og udvikling af beskæftigelsesmuligheder og 
socialsikringsgarantier bør medtages i forhandlingerne og efterfølgende føres ud i livet. 

• Praksis i de enkelte civilsamfund er  meget forskellig, og disse forskelle mellem landene bør 
medføre, at de enkelte regioner betragtes særskilt, og at man udarbejder indholdsmæssigt 
forskellige økonomiske partnerskabsaftaler. 

• EØSU foreslår, at der oprettes regionale udvalg for den sociale dialog, der inddrager 
socioprofessionelle aktører med henblik på at udarbejde og foreslå programmer for social 
udvikling og sikre deres opfølgning og gennemførelse. Disse udvalgs arbejdsområder kunne 
bl.a. omfatte økonomiske, sociale og regionale resultater af økonomiske partnerskabsaftaler. 

• Det skal også understreges, at AVS-staterne har opnået meget forskellige udviklingsniveauer. 
Kommissionen må derfor gøre en stor indsats for at finde træk, som er specifikke for de enkelte 
regioner og som civilsamfundets fokus og interesser kan samles om. 

• Endelig bør det anføres, at selvom fri handel i sig selv hverken er et middel mod sult og 
fattigdom eller et optimalt instrument til at gennemføre bæredygtig udvikling, bør det inden for 
et partnerskabsprojekt betragtes som en af de faktorer, der kan fremme konkurrenceevnen. 

 
− Kontaktperson: Susanna Baizou  
 (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Forbedring af EU's civilbeskyttelsesmekanismer 
–   Ordfører:  María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
– Referencer: KOM(2005) 137 endelig – CESE 1491/2005 

 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek 

 (Tlf. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
6. Finansielle tjenesteydelser, skatter og handel 

 
• Finansielle tjenesteydelser 
– Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen – BE) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 177 endelig – CESE 1508/2005 
 
–    Hovedpunkter : 

 
EØSU mener, at denne statusopgørelse over det, som hidtil er opnået, og det, som stadig 
mangler at blive gennemført på området for finansielle tjenesteydelser, giver EU en lejlighed til 
at gøre betydelige fremskridt i retning af at give EU's økonomi en saltvandsindsprøjtning 
 
I henseende til finansielle tjenesteydelser kan EU tage store skridt i retning af Lissabon målene 
ved at tackle en række nøglespørgsmål, som EØSU behandler grundigt i sin udtalelse. 
 
EØSU bakker fuldt ud op om bestræbelserne på at styrke og uddybe reguleringsdialogen med 
EU's globale konkurrenter, såsom USA, Japan, Kina og Indien. 
 

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

 
• Realkredit 
– Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 327 endelig – CESE 1503/2005 
 
–    Hovedpunkter: 
 

EØSU tilslutter sig de mål, Kommissionen opstiller, men mener, at en total integration vil være 
vanskelig at opnå på kort sigt. Udtalelsen behandler en række spørgsmål, især om 
forbrugerbeskyttelse, de retlige aspekter, sikkerhedsstillelse og finansiering af realkredit. 

 
– Kontaktperson:  Aleksandra Klenke  

 (Tlf. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Rationalisering af fravigelser og foranstaltninger mod svig vedrørende det sjette 

momsdirektiv 
− Ordfører: Viliam Páleník (Gruppen Andre Interesser – SK) 
 
− Referencer: KOM(2005) 89 endelig – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter initiativet til at forenkle momssystemet i det indre marked i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Kommissionens meddelelse KOM(2000) 348 endelig. 
 
I sine bemærkninger behandler EØSU følgende problemstillinger: rationalisering af særlige 
foranstaltninger vedrørende fravigelser, imødegåelse af problemerne omkring svig og unddragelse, 
gruppedannelse af virksomheder og overdragelse af going concerns, beskatning af 
investeringsguld, fastsættelse af det afgiftspligtige beløb til normalværdien (behov for en klar 
definition af ”normalværdi” og af ”væsentlig værdiforskel”), anvendelse af berigtigelse og fradrag 
af momsen på investeringsgoder på tjenesteydelser samt ”reverse charge”-opkrævningssystemet 
som et værktøj i forebyggelsen af svig og unddragelse. 

 
Forslaget til Rådets direktiv er realistisk hvad angår gennemførelsen, og det lever op til de mål, 
Kommissionen forpligtede sig til i meddelelsen til Rådet og Europa-Parlamentet af 7. juni 2000, 
om at rationalisere visse af de mange fravigelser fra det nugældende sjette momsdirektiv. EØSU 
påpeger dog, at det i langt højere grad vil tilgodese effektiviteten og forenklingen af det fælles 
momssystem, hvis der blev gennemført en mere omfattende revision af momslovgivningen og en 
yderligere harmonisering af skattereglerne. 
 
EØSU mener, at forslaget går i den rigtige retning mod forenkling, forudsat at det gennemføres 
korrekt og tilstrækkelig hurtigt i medlemsstaterne, men at det skal følges op af  flere tiltag til 
forenkling af det fælles momssystem. 
 
 

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

 
 
• Indførsel i Finland af øl 
– Ordfører: Harry Byrne  (Arbejdsgivergruppen – IE) 
 
– Referencer: KOM(2005) 427 endelig – 2005/0175 (CNS) - CESE 1487/2005 
 
–  Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7. TRANSPORT 
 

• Transportsikkerhed 
–   Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
 –   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1488/2005 
 
 –   Hovedpunkter: 
 

I sin sonderende udtalelse understreger EØSU følgende:  
• Når det gælder sikkerhed for landtransportformerne, forestår der efter udvalgets opfattelse 

stadig et stort arbejde, bl.a. fordi landtransportformerne i høj grad er indbyrdes forbundne, 
og på grund af de sårbare intermodale oplagrings- og omladningscentre.  

• Ansvaret for at træffe sikkerhedsforanstaltninger ligger efter udvalgets mening hos 
medlemsstaterne, der bør etablere en ramme med mindstestandarder. Myndighederne bør 
oprette en særlig instans til at sikre, at  foranstaltningerne samordnes og gennemføres. 

• EU's rolle består først og fremmest i at koordinere foranstaltningerne på EU-plan og på 
internationalt niveau, mens de lokale og nationale myndigheders rolle i højere grad er at 
træffe konkrete foranstaltninger, overvåge gennemførelsen, forestå oplysningsarbejde og 
øge bevidstheden om terrorisme og kriminalitet på alle niveauer.  

• Brugerne af de forskellige transportformer spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
sikkerheden. Passagerer og kunder skal gennem oplysning bibringes en mere opmærksom 
og aktiv holdning, og de ansatte i de forskellige landtransportformer skal gennemgå en 
særlig uddannelse, der specifikt tager sigte på deres betydning for sikkerheden i den 
pågældende transportform. 

• Opgaven for transportselskabernes ledelse består først og fremmest i at integrere 
sikkerhedsidéer i virksomhedskulturen og virksomhedsfilosofien, give de ansatte mulighed 
for at følge efteruddannelseskurser på området og sørge for, at krisestyring bliver en del af 
managementuddannelsen.  

 
Med hensyn til finansieringen mener udvalget  
− at sikkerhedsudgifter skal indregnes i prisen for slutproduktet, så forbrugeren betaler dem, 

eller så de i sidste ende afholdes af borgerne over de skattefinansierede offentlige budgetter, 
hvis det er myndighederne, der har truffet foranstaltningerne; 

− at forsikringsselskaberne spiller en sekundær rolle. Præmiernes størrelse bør i den 
forbindelse afspejle markedsrisiciene; 

− at Den Europæiske Unions finansielle rolle først og fremmest skal bestå i at finansiere 
forsknings-, oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer på dette område. 

 
– Kontaktperson:  Luís Lobo  

 (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Registrering af køretøjer – SIS II 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
–   Referencer: KOM(2005) 237 endelig – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
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– Hovedpunkter: 
 

EØSU fremhæver på ny, at det er enigt med Kommissionen i, at adgangen til SIS II-systemet 
bør udvides til også at omfatte nationale myndigheder med ansvar for registrering af 
motorkøretøjer. Private tjenester med samme ansvar bør kunne opnå oplysninger med garanti for 
databeskyttelse.  
 
Det bør ligeledes give adgang til de medlemsstater, som ikke har undertegnet Schengen-
konventionen, og øge samarbejdet med Interpol og Europol.  
 

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

 
 
8.  FISKERISEKTOREN 

 
• Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik/Finansielle foranstaltninger 
–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
–   Referencer: KOM(2005) 117 endelig – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Kontaktperson:  Yvette Azzopardi   

 (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
• Joint venture-selskaber i fiskerisektoren 
–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1492/2005 

 
− Kontaktperson:  Yvette Azzopardi 
    (Tlf. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9. FØDEVARESIKKERHED 
 
• Hygiejnebestemmelser og håndværksmæssig forarbejdning 
–   Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
–    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1489/2005 
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–    Hovedpunkter: 
 

Denne initiativudtalelse undersøger, hvordan små håndsværksmæssige fødevareproducenter vil 
blive berørt af de nye hygiejneretlige bestemmelser for fødevarer af animalsk oprindelse, som 
træder i kraft i EU den 1. januar 2006 (forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) 
nr. 854/2004). Disse forordninger er mindre detaljerede end den tidligere lovgivning og giver de 
lokale godkendende myndigheder større skønsbeføjelser. Dette har vist sig problematisk på 
mange områder, eftersom reglerne anvendes forskelligt af de forskellige myndigheder. Reglerne 
fortolkes ofte strengere, end lovgiverne havde til hensigt.  
 
EØSU glæder sig over fleksibiliteten i de nye forordninger, men gør dog opmærksom på, at 
forordningernes spillerum rummer risici for især håndværksvirksomhederne i fødevaresektoren. 
Erfaringer med gennemførelsen af disse EU-direktiver peger i retning af, at der i nogle lande 
faktisk sker en forvridning af markedet til fordel for store industrielle aktører. EØSU opfordrer 
de kompetente myndigheder til at fokusere mere på slutresultaterne (dvs. gode 
hygiejnestandarder) en på vejene til at nå dem. 
 
På nogle punkter er der efter EØSU's opfattelse brug for konkrete ændringer i forordningerne: 
 

• Håndværksmæssig slagtning af enkelte dyr bør anerkendes som "traditionel metode" 
 
• Alle detailhandelslokaler, der benyttes til tilberedelse og/eller opskæring af store 

mængder fødevarer af animalsk oprindelse med henblik på viderelevering til andre 
detailhandlere, bør uden undtagelse inddrages under forordningens anvendelsesområde 

 
• Hvad angår de bygningsmæssige forhold skal håndværksbedrifter, der selv slagter, ikke 

nødvendigvis råde over opstaldningsfaciliteter, og foder- og vandingsanlæg behøver 
ikke at være teknisk avancerede 

 
• Ved påviselig tidsmæssig adskillelse mellem slagtning og opskæring bør der kunne ses 

bort fra et andet særskilt arbejdsrum 
 
• Der bør ikke stilles krav om afkøling ned til en bestemt temperatur af det rum, hvor 

opskæringen foregår, når kødet, som det er sædvane i håndværksvirksomheder, 
portionsvis hentes ud af kølerummet for at skæres op. 

 
EØSU opfordrer endvidere til, at der foretages en sammenlignende undersøgelse af 
gennemførelsen af forordningen i en række medlemsstater, der adskiller sig strukturelt med 
hensyn til håndværksmæssige fødevarevirksomheder, med henblik på at udarbejde forslag til 
forbedring af disse virksomheders konkurrencemæssige stilling. Navnlig bør uddannelses- og 
videreuddannelsestilbuddene for små fødevarevirksomheder undersøges. Desuden bør systemet 
for videreformidling af Kommissionens retningslinjer prøves med henblik på at sikre, at de små 
virksomheder får tilstrækkelig information om deres fleksibilitetsmuligheder. 
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– Kontaktperson: Annika Korzinek  
  (Tlf. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
 
10. KODIFIKATION OG FORENKLING AF FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN 
  
• Oprettelse af europæiske agenturer – formændenes og direktørernes embedsperioder 
–   Hovedordfører: Agnes Cser (Lønmodtagergruppen – HU) 

 
− Referencer: KOM((2005) 190 endelig – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 

2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 
2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 
2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) –     
2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
−  Hovedpunkter:   
 

EØSU ser positivt på Kommissionen forslag om at harmonisere de for øjeblikket divergerende 
bestemmelser i Rådets forordninger om udnævnelse af de administrerende direktører i de 
18 europæiske agenturer og om forlængelse af deres embedsperiode. 
 
EØSU har imidlertid adskillige forbehold, især over for den generelle tilsidesættelse af 
bestemmelserne om almindelige udvælgelsesprøver, det faktum, at borgerne fra de ti nye 
medlemsstater sandsynligvis vil blive udelukket fra at blive udnævnt som direktører, 
vicedirektører og administrerende direktører, og det korte mandat, som Det Europæiske Agentur 
for Net- og Informationssikkerhed har fået.  

 
− Kontaktperson:  Alan Hick 
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Slagtekroppe af voksent kvæg - kodifikation 
–   Ordfører:  Frank Allen (Gruppen Andre Interesser – IE) 

 
– Referencer: KOM(2005) 402 endelig – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Kontaktperson:  Filipa Pimentel 
  (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

* * * 
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 65
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_en.asp
New: http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_en.asp

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:martin.westlake@esc.eu.int
New: mailto:martin.westlake@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:pol.liemans@esc.eu.int
New: mailto:pol.liemans@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 70
Type: mailto

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

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 76
Type: mailto

Old: mailto:susanna.baizou@esc.eu.int
New: mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 77
Type: mailto

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

Page: 78
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 78
Type: mailto

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

Page: 79
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

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

Page: 80
Type: mailto

Old: mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
New: mailto:yvette.azzopardi@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
New: mailto:annika.korzinek@cese.europa.eu

Page: 82
Type: mailto

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

Page: 82
Type: mailto

Old: mailto:filipa.pimentel@esc.eu.int
New: mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu

Page: 83
Type: http:

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