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LITAUISK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET 
AFGÅET VED DØDEN 

 
 
 
 
På mødet den 15. maj 2006 blev Europa-Parlamentet orienteret om, at Rolandas PAVILIONIS var 
afgået ved døden den 10. maj 2006, og konstaterede i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i 
forretningsordenen, at hans mandat var ophørt med virkning fra den 11. maj 2006. 
 
PAVILIONIS blev medlem af Europa-Parlamentet den 20. juli 2004 og var næstformand for UEN-
Gruppen. 
 
Han var medlem af Kultur- og Uddannelsesudvalget og Delegationen for Forbindelserne med 
Landene i Mellemamerika. 
 
 

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

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF  
TI  ITALIENSKE MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
De italienske kompetente myndigheder har meddelt Europa-Parlamentet, at følgende er udpeget til 
medlemmer af Europa-Parlamentet: 
 
• CAPPATO Marco (listen "Emma Bonino") i stedet for Emma BONINO 
 
• CASINI Carlo (listen "UDC") i stedet for Armando DIONISI 
 
• Corrado GABRIELE (listen "Rifondazione Comunista") i stedet for Fausto BERTINOTTI 
 
• GOTTARDI Donata Maria Assunta (listen "Uniti nell'Ulivo") i stedet for Enrico LETTA  
 
• LOSCO Andrea (listen "Uniti nell'Ulivo") i stedet for Massimo D'ALEMA 

 
 
• OCCHETTO Achille (listen "Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto") i stedet for Antonio DI PIETRO  
 
• PATRICIELLO Aldo (listen "UDC") i stedet for Lorenzo CESA 

 
 
• SUSTA Gianluca (listen "Uniti nell'Ulivo") i stedet for Pier Luigi BERSANI 

 
 
• VENETO Armando (listen "UDEUR") i stedet for Paolo CIRINO POMICINO 

 
 
• VERALDI Donato Tommaso (listen "Uniti nell'Ulivo") i stedet for Giovanni PROCACCI  
 
Dette toges til efterretning af Europa-Parlamentet på mødet den 15. maj 2006 med tilbagevirkende 
kraft fra den 8. maj 2006. 
 

* * * 
 
 



EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 

 

9 

Bulletin 12.06.2006 
 

- DA - PE 369.015 

 
 

MANDATOPHØR FOR FIRE ITALIENSKE MEDLEMMER 
AF EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
På mødet den 15. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

 BERSANI Pier Luigi (PSE / IT) 
 CIRINO POMICINO Paolo (PPE-DE / IT) 
 D'ALEMA Massimo (PSE / IT) 
 DIONISI Armando (PPE-DE / IT) 

 
 
var blevet valgt ind i det italienske parlament, og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 4, stk. 1, i 
forretningsordenen, at deres mandat i Europa-Parlamentet var ophørt med virkning fra den 28. april 
2006. 
 

* * * 
 
 
 

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

 
 
 
 

På mødet den 18. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 

Eugenijus MALDEIKIS 
 
 
var udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for  Rolandas PAVILIONIS (UEN.LT),  med 
virkning fra den 18. maj  2006. 
 

 
* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
 
 
På mødet den 15. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

Paweł Bartłomiej PISKORSKI (PL) 
 
 
havde tilsluttet sig Løsgængerne (NI) med virkning fra den 1. maj 2006. 
 
 

* * * 
 
 
 
På mødet den 15. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

    BORGHEZIO Mario 
    BOSSI Umberto 
    SALVINI Matteo 
    SPERONI Francesco Enrico 

 
 
 

fra den 27. april 2006 var registreret som løsgængere (NI). 
 
 

* * * 
 
 
 
På mødet den 16. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

Giulietto CHIESA (IT) 
 
 
 
er tiltrådt Gruppen PSE (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe) med virkning fra den 15. maj 
2006. 
 

* * * 
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På mødet den 18. maj 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 
• Donata GOTTARDI, som var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Enrico 

LETTA (ALDE), var blevet medlem af PSE-Gruppen; 
 

• Andrea LOSCO, som var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Massimo 
D'ALEMA (PSE), var blevet medlem af ALDE-Gruppen; 
 

• Achille OCCHETTO, som var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Antonio DI 
PIETRO (ALDE), var blevet medlem af PSE-Gruppen; 
 

• Gianluca SUSTA, som var blevet udpeget til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Pier Luigi 
BERSANI (PSE), var blevet medlem af ALDE-Gruppen. 

 
 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER Situationen den 01.06.2006 
 
 
Stiller Emne Nr 

Vito Bonsignore og andre Opførelse af en jernbanetunnel på strækningen mellem 
Torino og Lyon 

E-1987/06 

Erik Meijer Kraftig beskæring eller endog fuldstændig afskaffelse af 
tidligere udenlandske arbejdstageres ret til pension og 
andre ydelser som følge af en ny social sikringsordning 

E-1988/06 

Erik Meijer Voksende mængder skibsaffald i Nordsøen og på havets 
kyster samt begrænset anvendelse af modtagefaciliteter 
trods udstedelsen af direktivet om modtagefaciliteter i 
havne 

E-1989/06 

Ivo Belet Forbud mod handel med katte- og hundeskind E-1990/06 

Witold Tomczak Omsætningsafgift (sales tax) i EU's medlemsstater E-1991/06 

Carlos Coelho Udnyttelse af deltidsansatte P-1992/06 

Gabriele Stauner OLAF-undersøgelse vedrørende finansieringen af 
Parlamentets bygninger i Bruxelles 

P-1993/06 

Raül Romeva i Rueda Antiterror-efterretningscentre (CTIC) P-1994/06 

Ashley Mote Romano Prodi, KGB-agent? P-1995/06 

Péter Olajos Beskyttelse af geografiske betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser for ungarske levnedsmidler i EU 

P-1996/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kommissionens udelukkelse af firmaet Navantia E-1997/06 

Carlos Carnero González og Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

EU-finansiering af Black Beach-fængslet og krænkelse af 
menneskerettighederne i Ækvatorialguinea 

E-1998/06 

Othmar Karas Etablering af en "EU-Consultants"-norm ved hjælp af 
midler fra Den Europæiske Union og manglende 
anerkendelse af den allerede etablerede CMC-norm 

E-1999/06 

Georgios Karatzaferis Kriminalitet i Grækenland E-2000/06 

Georgios Karatzaferis Illegal indvandring i EU E-2001/06 

Georgios Karatzaferis Politi i Grækenland og det øvrige EU E-2002/06 

Georgios Karatzaferis Bankernes råderet over fællesskabsmidler i Grækenland E-2003/06 

Ashley Mote Euroområdet på vej mod sammenbrud E-2004/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Terrængående køretøjers sikkerhed E-2005/06 

Andreas Schwab Porto P-2006/06 
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Riccardo Ventre Gennemførelse af "Plan D for demokrati, dialog og debat" 
og status over indsamlingen af feedback 

P-2007/06 

Hynek Fajmon Ulovlig indførsel af affald i Den Tjekkiske Republik E-2008/06 

Thomas Mann og Ewa Klamt Beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza E-2009/06 

Ioannis Gklavakis Fiskerfartøjers sikkerhed til søs E-2010/06 

Glenis Willmott EU-finansiering af vej i Malawi opkaldt efter og åbnet af 
Robert Mugabe 

E-2011/06 

Vittorio Agnoletto Tjernobyl-ulykken i 1986 og europæisk politik til fremme 
af sikkerhed på kernekraftværker i Ukraine 

E-2012/06 

Jan Mulder Aflivning af sundt kvæg i forbindelse med ordning for 
identifikation og registrering 

E-2013/06 

Frank Vanhecke Omvendelse af muslimer til kristendommen i Algeriet E-2014/06 

Luciana Sbarbati Traditionelle idrætsformer og den europæiske kulturarv P-2015/06 

Maria Matsouka Eurostat-data, der viser, at en stor andel af grækerne ikke 
bruger internettet 

E-2016/06 

Georgios Karatzaferis Påstande om erklæringer fra amerikanske statssekretærer 
om den græske økonomi 

E-2017/06 

Georgios Karatzaferis Busser indkøbt med EU-medfinansiering i Grækenland E-2018/06 

Sharon Bowles Satser for indkomst og social sikring E-2019/06 

Richard Corbett Møder i Kommissionen E-2020/06 

Linda McAvan Slagteriansatte E-2021/06 

Antonio Tajani og andre Antisemitiske handlinger i Italien på befrielsesdagen E-2022/06 

Antonio Tajani og andre Antisemitiske handlinger i Italien på befrielsesdagen E-2023/06 

Cristiana Muscardini Genopblusset antisemitisme i Milano E-2024/06 

Marco Rizzo Nye nukleare anlæg E-2025/06 

Emanuel Fernandes Lufthavnsafgifter i Madeiras lufthavn E-2026/06 

Jonas Sjöstedt Trussel mod den musikalske mangfoldighed i Europa P-2027/06 

Paul Rübig Overdrevent høje konsulatsgebyrer for 
handelsdokumenter 

E-2028/06 

Gay Mitchell Tibets Panchen Lama E-2029/06 

Terence Wynn Sport i Den Europæiske Union E-2030/06 

Terence Wynn Sport i Den Europæiske Union E-2031/06 
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Johannes Voggenhuber Den byggetekniske tilstand af Jean Monnet-Bygningen i 
Luxembourg 

P-2032/06 

Justas Paleckis Kommissionens tiltag med henblik på at sikre lige 
konkurrencevilkår 

P-2033/06 

Claude Moraes Servicedirektivet P-2034/06 

Joan Calabuig Rull Relationerne mellem landbrugsproducenter og 
kommerciel distribution i stor målestok 

E-2035/06 

Joan Calabuig Rull Relationerne mellem landbrugsproducenter og store 
kommercielle distributionskæder 

E-2036/06 

Bernat Joan i Marí Konkurrencelovgivning i Rumænien - Rafo-sagen E-2037/06 

Renate Sommer Turisme på Cypern E-2038/06 

Georgios Papastamkos Foranstaltninger til understøttelse af produktionssektorer 
og forbrugerbeskyttelse i tilfælde af fødevarekriser 

E-2039/06 

Nikolaos Vakalis Registrering af domæne-navnet .eu E-2040/06 

Claude Moraes Fremskridt med hensyn til prioriterede indsatsområder E-2041/06 

Robert Kilroy-Silk Muslimer, der nægter at blive integreret E-2042/06 

Chris Davies Opdræt af vildtfugle E-2043/06 

Chris Davies Parlamentets forespørgsler/spørgsmål i 2005 E-2044/06 

Maria Martens, Albert Maat og 
Thijs Berman 

Vurdering af statsstøtte til agrarlandskaber E-2045/06 

José Ribeiro e Castro Kina - handel med menneskelige organer E-2046/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Informationssamfundet og personer med handicap P-2047/06 

Rosa Miguélez Ramos Anlæg af to motorveje på Ibiza (Spanien) P-2048/06 

Emilio Menéndez del Valle Festival for børne- og ungdomslitteratur i Salamiyeh 
(Syrien) 

P-2049/06 

Michael Nattrass Statsstøtte P-2050/06 

Kyriacos Triantaphyllides Talats nægtelse af at anerkende Kommissionens 
repræsentant i Cypern 

P-2051/06 

Marie-Hélène Aubert Systemiske insekticiders skadelighed for insekter, der ikke 
er målarter, og de aktive stoffers persistens i miljøet i 
forbindelse med behandlingen af frø 

P-2052/06 

Czesław Siekierski Embargo mod Polens landbrugseksport til Rusland P-2053/06 

Marco Pannella og andre EU's dialogpolitik og alvorligt syge politiske fanger E-2054/06 
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Willy Meyer Pleite Mulig overtrædelse af direktiv 97/62/EØF, 92/43/EØF, 
85/337/EØF og 80/68/EØF -Forbindelse mellem Cabanes 
og Oropesa (Spanien) 

E-2055/06 

Willy Meyer Pleite Advarsel til Spanien for manglende fremlæggelse af en 
miljøindvirkningsvurdering af byudviklingsprojektet i 
Atalaya (Peñiscola-Castelló) 

E-2056/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af direktiv 91/271/EØF - Svar på 
forespørgsel E-0109/06 

E-2057/06 

María Salinas García Greenpeace-kampagne i frugt- og grøntsagssektoren E-2058/06 

María Salinas García Anden fase af aftalerne om vindyrkning mellem EU og 
USA 

E-2059/06 

Hiltrud Breyer Godkendelse af fyldstoffer til kosmetiske behandlinger E-2060/06 

Manolis Mavrommatis Visa og Master-Card - uhæderlig konkurrencepolitik E-2061/06 

Catherine Stihler Fallerede pensionsfonde E-2062/06 

Catherine Stihler Fallerede pensionsfonde E-2063/06 

Peter Skinner Direktiv 2001/37/EF om tobaksvarer E-2064/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Affaldskrise i Sofia E-2065/06 

David Martin Pensionernes købekraft E-2066/06 

David Martin Gennemsnitspension i medlemsstaterne E-2067/06 

David Martin Statspensioner E-2068/06 

Marie-Noëlle Lienemann Respekt for reglerne om fri konkurrence E-2069/06 

Erik Meijer Båndene mellem Rumænien og Moldova, EU's fremtidige 
ydre grænse og en løsning på de dårlige 
jernbaneforbindelser mellem dem 

E-2070/06 

Ilda Figueiredo og Pedro Guerreiro Fjerntliggende områders udgifter til søtransport E-2071/06 

Ilda Figueiredo Støtteforanstaltninger til bevarelse, fremme og udbredelse 
af landsbykarakteren i den autonome region Madeira 

E-2072/06 

Paulo Casaca Kontrol med flyselskabernes overholdelse af europæisk og 
international lovgivning 

E-2073/06 

Hiltrud Breyer Tvivl om, hvorvidt Syngenta-testen for Bt10 kan 
accepteres 

E-2074/06 

Kyriacos Triantaphyllides Condoleeza Rices udtalelser om Cypern-spørgsmålet E-2075/06 

Kyriacos Triantaphyllides Condoleeza Rices udtalelser om Cypern-spørgsmålet E-2076/06 

Mary McDonald EU-finansiering til Den Palæstinensiske Myndighed E-2077/06 
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Mary McDonald EU-finansiering til Den Palæstinensiske Myndighed E-2078/06 

Mary McDonald Natura 2000-lokaliteter E-2079/06 

Mary McDonald Flyvetidsregler E-2080/06 

Mary McDonald Højtstående gruppe for flersprogethed E-2081/06 

Caroline Lucas Valg af forsøgsmetoder i forbindelse med marine 
biotoksiner 

E-2082/06 

Caroline Lucas Toksinforsøg: anvendelse af dyreforsøgsmetoder E-2083/06 

Geoffrey Van Orden EU's direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation 

E-2084/06 

Ivo Belet Afgiftsnedsættelser og -fritagelser for privat fritidssejlads E-2085/06 

Jonas Sjöstedt Ulovlig fældning af skov E-2086/06 

Jana Hybášková Den tjekkiske lovgivning om prisfastsættelse og 
godtgørelsessatser for lægemidler 

P-2087/06 

Bernat Joan i Marí Udvidelse af lystbådehavnen i Toro (Balearerne, Spanien) E-2088/06 

Karin Riis-Jørgensen Identiske eller ikke-identiske produkter E-2089/06 

GRAF Alexander Lambsdorff Uhensigtsmæssig udnyttelse af EU-støttemidler E-2090/06 

Georgios Papastamkos Harmonisering af straffelovgivningen om overtrædelser i 
forbindelse med falskneri og piratkopiering 

E-2091/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Adgang til dokumenter fra det tidligere Darzavna 
Sigurnosts hovedkontor i Bulgarien 

E-2092/06 

Roberta Angelilli Lazio-regionens uberettigede forskelsbehandling af sine 
kreditorer 

E-2093/06 

Anne Van Lancker Virkningerne af den nye nederlandske plejeforsikringslov 
for belgiske grænsegængere 

E-2094/06 

Bart Staes "Rullende fonde" til NRC's forfinansiering af 
innovationsorienterede projekter i højteknologiske 
progressive industribrancher 

E-2095/06 

Bart Staes Udførsel af isostatiske presser til Iran E-2096/06 

Charles Tannock Kasakhstan og evt. medlemskab af ENP E-2097/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Arbejdstagersikkerhed i Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien 

E-2098/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Børnearbejde i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2099/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Retten til at danne og være medlem af fagforeninger i Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2100/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Gadebørn i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2101/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Forskelsbehandling af kvinder i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2102/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Borgernes aktindsigt i offentlige dokumenter i Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2103/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nødvendige ændringer i Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedoniens lovgivning med udgangspunkt i 
den europæiske socialpagt 

E-2104/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Romaernes situation i Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien 

E-2105/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Forskelsbehandling af romaer i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2106/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Forskelsbehandling af handicappede i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2107/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Retsstatsprincippet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2108/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Korruption i den Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2109/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Regeringsstøtte til ombudsmanden i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2110/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Fængselsforhold i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2111/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Nægtelse af en fair offentlig rettergang i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2112/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Udtryksfriheden i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien 

E-2113/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Skadelidtes ret til beskyttelse i Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien 

E-2114/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Tilbageholdelser baseret på såkaldte politikendelser i Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2115/06 

Daniel Caspary Nationalisering af naturgasindustrien i Bolivia P-2116/06 

Hiltrud Breyer Gennemførelsen af nationale foranstaltninger for 
sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og 
konventionelt og økologisk landbrug 

E-2117/06 

Hiltrud Breyer Godkendelse af GM-majs MON863 - mangler konstateret 
i ekspertudtalelser (tillægsspørgsmål) 

E-2118/06 
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Ashley Mote Slovakiet lokker Peugeot væk fra Det Forenede Kongerige E-2119/06 

Alyn Smith Valuta ved olietransaktioner E-2120/06 

Daniel Hannan Hovedvej i Malawi E-2121/06 

Erik Meijer og Kartika Liotard Ophør af forretningsforbindelser for medlem af Europa-
Kommissionen, Kroes 

E-2122/06 

Teresa Riera Madurell Anlæg af to motorveje på Ibiza (Spanien) P-2123/06 

Jorgo Chatzimarkakis Microsoft-sagen og innovation P-2124/06 

Georgios Papastamkos Højere uddannelse i Europa P-2125/06 

Charles Tannock Son Jing Nam, som står over for umiddelbart forestående 
henrettelse i Nordkorea 

P-2126/06 

Richard Howitt Japans og Hongkongs illegale suspension af import af 
britisk fjerkræ under internationale handelsregler 

P-2127/06 

Esko Seppänen Belgiens spildevand P-2128/06 

Georgios Karatzaferis Pornografiske websites med sadistisk indhold og EU's 
reaktion 

E-2129/06 

Georgios Karatzaferis Pornografiske websites med sadistisk indholdog EU's 
reaktion 

E-2130/06 

Georgios Karatzaferis Import af mælk i Grækenland og beskyttelse af grækernes 
sundhed 

E-2131/06 

Georgios Karatzaferis Vandkraftprojekter i Epirus E-2132/06 

Georgios Karatzaferis Støtte til Epirus E-2133/06 

Georgios Karatzaferis Støtte til virksomheder i Grækenland E-2134/06 

Georgios Karatzaferis Upræcise oplysninger om udnyttelsen af bevillingerne 
under den tredje fællesskabsstøtteramme i Grækenland 

E-2135/06 

Georgios Karatzaferis Uretfærdig behandling af forsikrede i de handlendes 
forsikringskasse i Grækenland 

E-2136/06 

Georgios Papastamkos Faldende antal skoleelever i EU-medlemsstaterne E-2137/06 

Georgios Papastamkos Internet Governance E-2138/06 

Charles Tannock Angreb mod de koptiske kristne i Egypten E-2139/06 

Charles Tannock Angreb mod de koptiske kristne i Egypten E-2140/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitisme i Polen E-2141/06 

Robert Kilroy-Silk Drab på delfiner E-2142/06 

Robert Kilroy-Silk Forskelsbehandling af kristne i Pakistan E-2143/06 
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Robert Kilroy-Silk Racisme i Tyskland E-2144/06 

Margrete Auken Etiopien E-2145/06 

Charles Tannock Ulovlig handel med hundehvalpe i Europa E-2146/06 

Astrid Lulling Ledsageforanstaltninger for de AVS-lande, der påvirkes af 
reformen af EU's sukkerordning 

E-2147/06 

Roberta Angelilli Faktisk udelukkelse af italienske søfolk fra 
forsikringsbeskyttelse på grund af asbesteksposition i strid 
med direktiv 2003/18/EF 

E-2148/06 

Roberta Angelilli Forskellig behandling af søfolk med hensyn til pension 
efter asbesteksposition 

E-2149/06 

Roberta Angelilli Støtte og anerkendelse af musik- og kulturgenren jazz i 
Italien 

E-2150/06 

Charles Tannock Forfølgelse af bahaiere E-2151/06 

Charles Tannock Irans forfølgelse af bahaiere E-2152/06 

Cristiana Muscardini Lampedusa og den fælles indvandringspolitik E-2153/06 

Cristiana Muscardini Udtagelse af organer i Kina E-2154/06 

Dorette Corbey Obligatoriske partikelfiltre på dieselbiler for at forbedre 
luftkvaliteten 

P-2155/06 

Czesław Siekierski Blødfrugtmarkedet i Polen P-2156/06 

Georgios Papastamkos Import af sko fra Folkerepublikken Kina og Vietnam E-2157/06 

Graham Watson Situationen i Singapore E-2158/06 

Graham Watson Situationen i Singapore E-2159/06 

Joseph Muscat Registrering af medicin - situationen i Malta E-2160/06 

Simon Busuttil Restriktioner for EU-fodboldspillere i den maltesiske liga E-2161/06 

Simon Busuttil Landingsafgifter i europæiske lufthavne E-2162/06 

Simon Busuttil EU-støtte til Malta på immigrationsområdet E-2163/06 

Simon Busuttil og Louis Grech Fri udveksling af tjenesteydelser for spiludbydere på 
nettet 

E-2164/06 

Simon Busuttil og Louis Grech Fri udveksling af tjenesteydelser for spiludbydere E-2165/06 

Paulo Casaca Ødelæggelse af dybhavshabitater E-2166/06 

Pier Panzeri og Nicola Zingaretti Den italienske afgift IRAP (den regionale afgift på 
produktionsvirksomhed) 

E-2167/06 
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Emanuel Fernandes "Handlingsplan for det bredere europæiske naboskab" 
som led i den fremtidige strategi for en bæredygtig 
udvikling af regionerne i EU's yderste periferi 

E-2168/06 

Antonios Trakatellis Beskyttelse af den menneskelige sundhed imod risici 
forbundet med ukontrolleret skoimport fra tredjelande 

P-2169/06 

Jonas Sjöstedt Centerpartiets forslag om en ungdomsaftale P-2170/06 

Antolín Sánchez Presedo Konkurrence og små producenters kollektive 
forhandlinger 

P-2171/06 

Caroline Lucas Energikilder P-2172/06 

Holger Krahmer Liberalisering af drikkevandsforsyningen E-2173/06 

Anne Ferreira Afgivelse af blod: gennemførelse af direktivet i 
medlemsstaterne 

P-2174/06 

Silvana Koch-Mehrin Finansielle overslag: Revision af EU's udgifter og midler P-2175/06 

Carlos Carnero González Miljøkonsekvensanalyse i forbindelse med den særlige 
plan for Recoletos-Prado i planlægningsområde 03.03 i 
Madrids byråds byudviklingsplan 

P-2176/06 

José García-Margallo y Marfil Forbindelserne mellem EU og Bolivia E-2177/06 

José García-Margallo y Marfil Forbindelserne mellem EU og Bolivia E-2178/06 

Antolín Sánchez Presedo Hurtig varsling i tilfælde af seismisk aktivitet E-2179/06 

Silvana Koch-Mehrin Kontrakter til reklame- og PR-agenturer E-2180/06 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af projekterne under Samhørighedsfonden E-2181/06 

Georgios Karatzaferis Voldshandlinger imod EP-medlemmer i Grækenland E-2182/06 

Gitte Seeberg og andre Støtte til rehabilitering af torturofre under programmet for 
demokrati og menneskerettigheder 

E-2183/06 

Caroline Lucas Koncentrationsgrænser for forurening med marine 
biotoksiner 

E-2184/06 

Ria Oomen-Ruijten Kommissionens afgørelse vedrørende fremskyndet 
indførelse af partikelfiltre til dieselmotorer i Nederlandene 

E-2185/06 

Sophia in 't Veld USA's definition på tortur P-2186/06 

 Spørgsmål annulleret E-2187/06 

Mary McDonald Intas-programmet E-2188/06 

Philip Claeys Sveriges udstedelse af visum til en Hamas-minister E-2189/06 

Sophia in 't Veld Informationer, som er opnået ved tortur E-2190/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

23

Bulletin 12.06.2006 
 

- DA - PE 369.015 

David Hammerstein Mintz Projekt vedrørende højspændingsledning mellem Lada 
(Asturien) og Velilla (Palencia) 

E-2191/06 

David Hammerstein Mintz Udvidelse af lystbådehavnen El Toro (Adriano-havnen) i 
Calvià (Mallorca) 

E-2192/06 

Ashley Mote Udnævnelse af Franz-Hermann Brüner E-2193/06 

Mary McDonald Intas-programmet E-2194/06 

Gay Mitchell Den Sociale Investeringsfond, Dominica og St. Vincent E-2195/06 

Albert Maat Salg af champost E-2196/06 

Philip Claeys Eksterne undersøgelses- og konsulentordrer E-2197/06 

Glenys Kinnock Den burmesiske hærs angreb i staten Karen P-2198/06 

Paulo Casaca Sakhalin II og EBRD P-2199/06 

Mario Borghezio EU fordømmer Hirsi Alis udsættelse fra sit eget hjem E-2200/06 

Mario Borghezio EU fordømmer Hirsi Alis udsættelse fra sit eget hjem E-2201/06 

Bernat Joan i Marí Adoptioner i Bulgarien E-2202/06 

Bernat Joan i Marí Mercator-programmets fremtid E-2203/06 

Jonas Sjöstedt USA's økonomiske omdannelse af Irak E-2204/06 

Jonas Sjöstedt USA's økonomiske omdannelse af Irak E-2205/06 

Robert Kilroy-Silk Retsforfølgning af Mahmoud Ahmadinejad for benægtelse 
af Holocaust i Tyskland 

E-2206/06 

Robert Kilroy-Silk Den burmesiske hærs angreb på civile E-2207/06 

Robert Kilroy-Silk Hvorfor øger Kommissionen udgifterne til Premiership 
fodbold for engelske tv-seere? 

E-2208/06 

Paul van Buitenen Finansiering af ngo'er, aktiviteter og privatpersoner, der 
udfører aktiviteter vedrørende palæstinensiske og 
israelske spørgsmål 

E-2209/06 

Bart Staes Åbningsskrivelse for manglende overholdelse af direktiv 
om rensning af byspildevand 

E-2210/06 

Othmar Karas Ferieperioder P-2211/06 

Pia Locatelli Statistikker over tekstil- og beklædningsimport (januar-
november 2005) 

P-2212/06 

Carl Schlyter Pfizer afprøver medicin i Nigeria P-2213/06 

Willy Meyer Pleite Fællesgrav på Valencias "Cementerio General" (Spanien) E-2214/06 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU-fiskerflådens konkurrenceevne og de stigende 
brændstofpriser 

E-2215/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU-fiskerflådens konkurrenceevne og de stigende 
brændstofpriser 

E-2216/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Den europæiske fiskerflådes konkurrenceevne i 
forbindelse med de stigende priser på brændstof 

E-2217/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Den europæiske fiskerflådes konkurrenceevne i 
forbindelse med de stigende priser på brændstof 

E-2218/06 

José García-Margallo y Marfil Kriterier, som Generaldirektoratet for Det Indre Marked 
og Tjenesteydelser anvender, når det indleder procedurer i 
forbindelse med overtrædelse af fællesskabslovgivning 
om indgåelse af offentlige kontrakter 

E-2219/06 

José García-Margallo y Marfil Nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 
2004/18/EF 

E-2220/06 

Mogens Camre demografiske udvikling på Cypern E-2221/06 

Markus Ferber EU-støtte til religiøse fællesskaber E-2222/06 

Georgios Karatzaferis Fordrivelse af grækere fra Tyrkiet E-2223/06 

Georgios Karatzaferis Øen Kimolos (Kykladerne) afskåret fra det øvrige 
Grækenland 

E-2224/06 

Konstantinos Hatzidakis Pesticider og kræft E-2225/06 

Konstantinos Hatzidakis Ressourcer til den sociale integration af 
romanibefolkningen 

E-2226/06 

Daniel Hannan Online-fotografier og forbrugerbeskyttelse E-2227/06 

Alyn Smith Emissionshandelsordninger E-2228/06 

Sharon Bowles Rød diesel E-2229/06 

Neil Parish EU-tilskud til bladfraktioneringsprocessen E-2230/06 

Koenraad Dillen Tyrkiets trussel om at boykotte franske virksomheder E-2231/06 

David Hammerstein Mintz Taskforce om ikt-sektorens konkurrenceevne E-2232/06 

Sharon Bowles Bistand i forbindelse med konkurrencelovgivningen E-2233/06 

Sharon Bowles Bistand i forbindelse med konkurrencelovgivningen E-2234/06 

Philip Claeys Politisk aktivitet for et medlem af Revisionsretten E-2235/06 

David Hammerstein Mintz Samleledning til vandforsyning i Las Palmas, Gran 
Canaria 

E-2236/06 

Michl Ebner Religionsfrihed i Kina E-2237/06 
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Patrick Gaubert Betingelserne for EU's fortsatte finansielle støtte til 
Palæstina 

E-2238/06 

Roberta Angelilli Muligheden for at opgive Strasbourg som sæde for 
Europa-Parlamentet 

E-2239/06 

Roberta Angelilli De amerikanske myndigheders afvisning af at tillade de 
italienske myndigheder at oprette en international 
undersøgelseskommission om Nicola Caliparis død 

E-2240/06 

Roberta Angelilli Eftergørelse af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse (BOB) og beskyttet geografisk 
betegnelse (BGB) fra Italien på det amerikanske marked 

E-2241/06 

Roberta Angelilli Det europæiske journalistikcenters funktion E-2242/06 

Thijs Berman Tyrefægtning E-2243/06 

Ilda Figueiredo Arbejdstageres tilgodehavender i forbindelse med konkurs E-2244/06 

Ilda Figueiredo Skat på fast ejendom E-2245/06 

Ilda Figueiredo Støtte til glasindustri  i området Marinha Grande i 
Portugal 

E-2246/06 

Ilda Figueiredo Støtte til modernisering af den vestlige jernbanestrækning E-2247/06 

Gerardo Galeote Officielle sprog P-2248/06 

Hannes Swoboda Romaernes situation i Den Europæiske Union og 
kandidatlandene 

P-2249/06 

Jean-Luc Bennahmias Frankrigs reaktion på Kommissionens påbud vedrørende 
forureningen af Etang de Berre 

P-2250/06 

Francesco Musotto Støtte fra strukturfondene 2007-2013 til køb af materiel til 
regional jernbane 

P-2251/06 

Kathalijne Buitenweg Spørgsmål til Kommissionen om kommissær Kroes P-2252/06 

Margrietus van den Berg Oversvømmelser i Surinam P-2253/06 

Ilda Figueiredo Ordning i forbindelse med den seneste reform af den 
fælles landbrugspolitik 

P-2254/06 

Gerard Batten Romano Prodi og påstande om forbindelser til KGB P-2255/06 

David Hammerstein Mintz Ophævelse af forvaltningsplanen for naturressourcer på 
Ibiza på Balearerne 

E-2256/06 

Anne Jensen Indførelsen af den digitale tachograf E-2257/06 

Dimitrios Papadimoulis Forbrugsafgifter på brændstof E-2258/06 

Elizabeth Lynne Anvendelse af telefonnumre med forhøjet takst i Det 
Forenede Kongerige 

E-2259/06 
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Frank Vanhecke Præsteseminariet Halki på øen Heybeliada E-2260/06 

Frank Vanhecke Louis Michel og udviklingshjælp til Etiopien E-2261/06 

Albert Maat Henrettelser i Nordkorea E-2262/06 

Frank Vanhecke Kvinders rettigheder i Albanien E-2263/06 

Frank Vanhecke Sagsanlæg fra Erdogans side mod Dorduncu E-2264/06 

Joan Calabuig Rull Statistikker over tekstil- og beklædningsimport (januar-
november 2005) 

P-2265/06 

Tomáš Zatloukal Typecertifikat for luftfartøjer P-2266/06 

Georgios Karatzaferis Definition af "mindretal" og "samfund" i henhold EU's 
lovgivning 

P-2267/06 

Georgios Karatzaferis Social solidaritet i Athen og Thessaloniki E-2268/06 

Georgios Karatzaferis Trusler fra tyrkiske officielle repræsentanter E-2269/06 

Robert Kilroy-Silk Den lave vækstrate i Frankrig, Tyskland og Italien E-2270/06 

Robert Kilroy-Silk Mere magt til EU E-2271/06 

Marco Rizzo Syndial E-2272/06 

Hélène Goudin Beskyttelsestold på lædersko E-2273/06 

Josu Ortuondo Larrea Fuldmægtig i Sikkerhedstjenesten - Enheden for fysisk 
sikkerhed 

P-2274/06 

Sajjad Karim Michael Shields og det bulgarske retsvæsen P-2275/06 

Thijs Berman Svinepest P-2276/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2277/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra E-2278/06 

Georgios Karatzaferis Folkeafstemning om Montenegros uafhængighed E-2279/06 

Hiltrud Breyer Fugle i karantæne E-2280/06 

Glyn Ford Asien-Europa-Fonden E-2281/06 

Hiltrud Breyer Rumænske adoptioner til udlandet P-2282/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Dødsfald i Atlanterhavet P-2283/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Seksuelt misbrug i Liberia E-2284/06 

Robert Kilroy-Silk Forskelsbehandling af kvinder i Grækenland E-2285/06 

Robert Kilroy-Silk Svigefulde nationale ledere E-2286/06 
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Richard Corbett Beskyttelse af delfiner E-2287/06 

Richard Corbett Bøder givet af Kommissionen E-2288/06 

Frank Vanhecke Sammensætningen af det nye FN-menneskerettighedsråd E-2289/06 

Dimitrios Papadimoulis Aftalt fremgangsmåde fra skibsejernes side i forbindelse 
med skibsruter til græske øer 

E-2290/06 

Vittorio Agnoletto Samarbejdsaftale mellem Den Kirgisiske Republik og de 
tyrkisk-cypriotiske myndigheder 

E-2291/06 

Vittorio Agnoletto Samarbejdsaftale mellem Den Kirgisiske Republik og de 
tyrkisk-cypriotiske myndigheder 

E-2292/06 

Iles Braghetto Undtagelse vedrørende anvendelse af redskaber til fiskeri 
fra mindre fartøjer i perioden 1. april - 31. juli, indtil 
forordningen for Middelhavsområdet er vedtaget 

P-2293/06 

David Hammerstein Mintz Projekt for landevej LP-2. La Cumbre-Los Llanos. La 
Palma 

E-2294/06 

Czesław Siekierski Direkte udbetalinger til polske landmænd E-2295/06 

Kathy Sinnott Rastepladser for lastbilchauffører i Irland P-2296/06 

Alyn Smith Fælles ansvarsforsikring i Skotland E-2297/06 

Monica Frassoni Ændringer af den tidligere SS 504-vej Scalea-Mormanno i 
Cosenza 

E-2298/06 

Kathy Sinnott Intellektuelt handicappedes boligforhold i Irland E-2299/06 

Eva-Britt Svensson EU's trafikdatalovgivning, FBI og undergravningen af 
grundlæggende retsprincipper 

E-2300/06 

Eva-Britt Svensson EU's trafikdatalovgivning, FBI og undergravningen af 
grundlæggende retsprincipper 

E-2301/06 

Nikolaos Sifunakis Forsinkelse i udarbejdelsen af studier vedrørende 
provinsvejene Kalloni-Eresos-Sigrios og Kalloni-Petra-
Mithimna (Lesbos, Grækenland) 

P-2302/06 

Jorgo Chatzimarkakis Ændring af Seveso II-direktivet E-2303/06 

Stavros Lambrinidis Ulovlig kidnapning af pakistanske statsborgere i 
Grækenland 

P-2304/06 

Marc Tarabella Dårlig forvaltning af bevillinger til særlige projekter til 
støtte for forbrugerpolitikken (opfølgning) 

P-2305/06 

Maria Badia I Cutchet Mærkning af produkter E-2306/06 

Stavros Lambrinidis Ulovlig kidnapning af pakistanske statsborgere i 
Grækenland 

E-2307/06 
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Konstantinos Hatzidakis Høje priser for mobiltelefonitjenester i Grækenland E-2308/06 

Georgios Karatzaferis Inflation i Grækenland E-2309/06 

Robert Kilroy-Silk Frihed for sikher E-2310/06 

Alyn Smith Antallet af skotter i EU-institutionerne E-2311/06 

Marco Cappato Arrestation af en kristen leder og forfølgelse af to kristne 
familier i landsbyen Tabeng i Laos 

E-2312/06 

Marco Cappato Retssikkerhed, demokratisering og undertrykkelse af 
oppositionen på Maldiverne 

E-2313/06 

John Bowis Type 2 diabetes P-2314/06 

Christine De Veyrac Fastfrysning af EU's bistand til Palæstina P-2315/06 

Marie-Arlette Carlotti Verserende traktatsbrudsprocedure om lossepladsen i 
Entressen 

P-2316/06 

David Hammerstein Mintz Losseplads for kabler og bildæk i León E-2317/06 

Mogens Camre Kommissionens ønske om Bulgariens optagelse i EU E-2318/06 

Klaus Hänsch Juridisk opgør om påståede statsmord på 
republikflygtninge i Bulgarien i årene 1975-1989 

E-2319/06 

Georgios Karatzaferis Interreg III-programmet (Grænkenland-Tykiet) E-2320/06 

Georgios Karatzaferis EU-støttede virksomheder, der forlader medlemslandene E-2321/06 

Marie-Noëlle Lienemann Anklager mod Neelie Kroes i forbindelse med en 
undersøgelse i Nederlandene 

E-2322/06 

Marie-Noëlle Lienemann Projekt om etablering af en guldmine i fransk Guyana af 
et canadisk multinationalt selskab 

E-2323/06 

Bart Staes Beskyttelse af dyrearter, som ganske vist er optaget i 
habitatdirektivets bilag II, men ikke lever i et 
habitatområde 

E-2324/06 

Paulo Casaca Teledetektion på havet E-2325/06 

Jonas Sjöstedt Støtte til fattige lande i forbindelse med den globale 
opvarmning 

E-2326/06 

Edite Estrela Polemik om miljøvenlige landbrugsforanstaltninger P-2327/06 

Adeline Hazan Afgørelse truffet af Rådet (retlige og indre anliggender) 
den 27.-28. april 2006 om at fremskynde fælles 
tilbagesendelsesaktioner med fly i forbindelse med 
udvisning af illegale indvandrere 

P-2328/06 

Adam Gierek Fortolkning af patentretten P-2329/06 
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José García-Margallo y Marfil Forbindelserne mellem EU og Bolivia - boliviansk 
regeringsdekret, som rammer den spanske BBVA-gruppe 

E-2330/06 

José García-Margallo y Marfil Forbindelserne mellem EU og Bolivia - boliviansk 
regeringsdekret, som rammer den spanske BBVA-gruppe 

E-2331/06 

Antolín Sánchez Presedo og María 
Sornosa Martínez 

Udviklingen i fugleinfluenzaen E-2332/06 

Antolín Sánchez Presedo og María 
Sornosa Martínez 

Udviklingen i fugleinfluenzaen E-2333/06 

Antolín Sánchez Presedo EU's reaktion på de påståede bedragerier begået af Afinsa 
og Forum Filatélico 

E-2334/06 

Antolín Sánchez Presedo EU's reaktion på de påståede bedragerier begået af Afinsa 
og Forum Filatélico 

E-2335/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Vestsahara, Aminetou Haidar og det "sorte fængsel" E-2336/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Anvendelse af dynamit inden for fiskeriet E-2337/06 

Karin Scheele Støtte til små projekter under pilotprojektet i henhold til 
artikel 6 i ESF-forordningen, støtteaftale med foreningen 
Telechance, Kirchenstr. 7, A-8380 Jennersdorf, OLAF-
undersøgelse CMS OF/2003/0543 

E-2338/06 

Georgios Karatzaferis Kommissær Barrot og Olympic Airways E-2339/06 

Hiltrud Breyer Ramazzini-instituttets undersøgelse af aspartam E-2340/06 

Adeline Hazan og Martine Roure Afgørelse truffet af Rådet (retlige og indre anliggender) 
den 27.-28. april 2006 om at fremskynde fælles 
tilbagesendelsesaktioner med fly i forbindelse med 
udvisning af illegale indvandrere 

E-2341/06 

Luis Capoulas Santos Polemik om miljøvenlige landbrugsforanstaltninger P-2342/06 

Francisco Millán Mon Aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og 
Andesfællesskabet og det bolivianske 
nationaliseringsdekret 

P-2343/06 

Thomas Ulmer Den Europæiske Unions videreudvikling af 
storbyregionerne 

P-2344/06 

Thomas Ulmer EU's videreudvikling af storbyregionerne E-2345/06 

Chris Davies Drab i Palæstina E-2346/06 

Chris Davies Drab i Palæstina E-2347/06 

Albert Maat Anvendelsen af EU's støtte til Aceh E-2348/06 

Robert Kilroy-Silk Fiskeriaftale med Marokko E-2349/06 
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Robert Kilroy-Silk Forureningstilladelser E-2350/06 

Marco Rizzo Dokumenter om de nazistiske koncentrationslejre E-2351/06 

Marco Rizzo Dokumenter om de nazistiske koncentrationslejre E-2352/06 

Cristiana Muscardini Parker: "Europæisk adoption" af dyr i overskud E-2353/06 

Cristiana Muscardini Biobrændstoffer og olie E-2354/06 

Cristiana Muscardini Forværring af antisemitisme og vold E-2355/06 

Erik Meijer og Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Skræmmende og farlig eskortering af besøgerdelegationer 
fra EU i vejtrafikken i lande, som i fremtiden ønsker at 
blive medlem af EU 

E-2356/06 

Georgios Papastamkos Chatrooms og internetcafeer E-2357/06 

Georgios Papastamkos Korridor X E-2358/06 

Dimitrios Papadimoulis Beskatning af arbejde og kapital i Grækenland E-2359/06 

Proinsias De Rossa EU-domænenavne E-2360/06 

Proinsias De Rossa Bushmeat E-2361/06 

Willy Meyer Pleite Fare for bebyggelse af naturparken las Batuecas-Sierra de 
Francia (Miranda del Castañar, Spanien), som er 
fuglebeskyttelsesområde og lokalitet af 
fællesskabsbetydning 

E-2362/06 

Hiltrud Breyer Bioassay med mus til påvisning af marine biotoksiner E-2363/06 

Dimitrios Papadimoulis Opbevaring af radioaktivt affald i Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-2364/06 

Glenis Willmott Anti-inflationære tiltag i forbindelse med Sloveniens 
indførelse af euroen 

E-2365/06 

Struan Stevenson Tyrkisk støtte til barsopdræt E-2366/06 

Catherine Stihler EU-tiltag vedrørende E. coli-infektion E-2367/06 

Catherine Stihler Nanoteknologi og sundhed E-2368/06 

Catherine Stihler Rygning og forskelsbehandling E-2369/06 

Albert Maat Inficeret fjerkrækød i Rumænien E-2370/06 

Véronique De Keyser Uddannelsen af læger, dyrlæger osv. i det franske 
fællesskab i Belgien 

P-2371/06 

Eva-Britt Svensson Anser EU samtlige medlemmer af EU's terrorlistede 
organisation Hamas for at være terrorister? 

P-/06 

Jacques Toubon Spil om penge P-2373/06 
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Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Det euro-afrikanske topmøde E-2374/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Det euro-afrikanske topmøde E-2375/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauretanien accepterer ikke tilbagesendelser E-2376/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Mauretanien accepterer ikke tilbagesendelser E-2377/06 

Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra 

Midler til bekæmpelse af ulovlig indvandring E-2378/06 
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SPØRGETID (B6-0207/06) 
 den 16. og 17. maj 2006 
 
20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kroatiens tiltrædelse 

 
H-0300/06  

 
Paulo CASACA 

 
Udvisning af europæiske familier fra Canada 

 
H-0348/06  

 
Elena VALENCIANO 
MARTÍNEZ-OROZCO 

 
Arrestation af kvinder og børn i Iran 

 
H-0364/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nødvendigheden af en effektivt koordineret/fælles 
energipolitik i EU 

 
H-0396/06  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Direkte beskatning 

 
H-0032/06  

 
Katerina BATZELI 

 
Yderligere harmonisering af skattereglerne 

 
H-0314/06  

 
Eoin RYAN 

 
Statteharmonisering 

 
H-0333/06  

 
Robert EVANS 

 
Skattelylande 

 
H-0324/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Økonomiske og finanspolitiske rammer 

 
H-0339/06  

 
Othmar KARAS 

 
Ensartet beregningsgrundlag for selskabsbeskatning 

 
H-0373/06  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
  
Michl EBNER 

 
Ulovlig reklamering med ringetoner til mobiltelefoner 

 
H-0360/06  

 
 NICHOLSON OF 
WINTERBOURNE 

 
Behovet for en fælles mindstestandard for børn i Europa 

 
H-0362/06  

 
Neena GILL 

 
Forbrugeroplysning og høring af forbrugere vedrørende 
GMO'er 

 
H-0374/06  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
 
Fru REDING 
 
 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
EU-forordning med henblik på nedbringelse af internationale 
roaming-takster for mobiltelefoni 

 
H-0328/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Nedsættelse af taksterne for roaming i Europa 

 
H-0336/06  

 
Gay MITCHELL 

 
Internationale roamingtakster 

 
H-0340/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Sikker brug af internettet 

 
H-0330/06  

 
Hr. MANDELSON 
 
 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Finansielle tjenesteydelser og WTO's Doha-runde 

 
H-0366/06  

 
Hr. PIEBALGS 
 
 
Bart STAES 

 
Biobrændstof 

 
H-0299/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Energiafhængighed 

 
H-0301/06  

 
 

* *  * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

MAJ 2006 
 
 

 
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 
 

 
47 

 

 
10 

 
36 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
FINK 
 

 
Kommissionen 
 

 
63 

 

 
10 

 
52 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

FISCHLER-BOEL 
ŠPIDLA 
REDING 
PIEBALGS 

 
I alt 

 
110 

 

 
20 

 
88 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 
 

 
Nr. 

 
PE.nr. 

 
Indgivet af 

 
Emne 

 
Indgivet 

 
Udløbsdato 

 
Underskrifter

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Opfordring til alle lande om at åbne deres 
arkiver vedrørende den anden verdenskrig 

 
06.03.2006 

 
06.06.2006 

 
32 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, 
Ioannis Gklavakis og Thijs Berman 

 
Genmodificering af fødevarer, såsæd og foder 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
125 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Gensidig respekt 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
17 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Opkaldelse af Europa-Parlamentets mødesal i 
Bruxelles efter forfatteren Oriana Fallaci 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
10 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nødvendigheden af at føre en afbalanceret 
europæisk udenrigspolitik 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
18 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister og Anna Záborská 

 
Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien 

 
30.03.2006 

 
30.06.2006 

 
28 

       

                                                      
1  Situationen pr. 18.05.2006 
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19/2006 372.501 Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff og Geoffrey Van Orden 

Beskyttelse af personer mod neototalitarisme i 
Bulgarien  

03.04.2006 03.07.2006 65 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen og 
Bastiaan Belder 

 
Beskyttelse af nærhedsprincippet i 
sundhedspolitikken både i og uden for EU 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
45 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto og Panayiotis Demetriou 

 
Beskyttelse og bevarelse af den religiøse 
kulturarv i den nordlige del af Cypern 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
203 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Fordømmelse af tidligere nazisters og deres 
sympatisørers aktiviteter i visse EU-
medlemsstater 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
35 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock og 
Enrique Barón Crespo 

 
Internationale adoptioner i Rumænien 
 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
196 

 
24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, 
Rodi Kratsa Tsagaropoulou, Luigi 
Cocilovo, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
En statut for den europæiske forening og 
fremme af aktivt europæisk medborgerskab 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
64 

 
25/2006 

 
373.357 

 
Fernand Le Rachinel 

 
Ophugning af udtjente skibe 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
7 

 
26/2006 

 
373.358 

 
Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda og 
Carl Schlyter 

 
En international dag for ofrene for kemiske 
våben 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
17 
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27/2006 

 
373.559 

 
Daniel Strož 

 
Den uacceptable fremgangsmåde, der består i at 
forstyrre forholdene mellem medlemsstater ved 
at påstå, at der er uløste problemer i forbindelse 
med den anden verdenskrig og dens direkte 
følger 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
5 

 
28/2006 

 
373.560 

 
Paul Vergès, Margie Sudre og Jean-
Claude Fruteau 

 
Chikungunya-epidemien på Réunion 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
81 

 
29/2006 

 
373.561 

 
Bogdan Golik og Bogusław Sonik 

 
Miljøtruslen i forbindelse med etableringen af 
den nordeuropæiske gasrørledning 

 
 
26.04.2006 

 
 
26.07.2006 

 
34 

 
30/2006 

 
373.815 

 
Caroline Lucas, Jean Lambert og André 
Brie 

 
Forfølgelse af politiske aktivister og 
menneskerettighedsforkæmpere i dele af Indien 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
17 

 
31/2006 

 
373.816 

 
Caroline Lucas, Janusz Wojciechowski, 
David Hammerstein Mintz og Robert 
Evans 

 
Herreløse dyrs velfærd i EU-medlemsstater, 
tiltrædelseslande og andre europæiske lande 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
31 

 
32/2006 

 
373.817 

 
Jean Spautz 

 
Børn rettigheder 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
34 

 
33/2006 

 
373.818 

 
Richard Corbett, Alexander Alvaro, 
Christopher Heaton-Harris, Cecilia 
Malmström og Cem Özdemir 

 
Afholdelse af Det Europæiske Råds møder i 
Strasbourg 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
89 

 
34/2006 

 
373.819 

 
Andreas Mölzer 

 
Tysk som EU-arbejdssprog 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
7 
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35/2006 

 
373.820 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes og 
Gérard Deprez 

 
Situationen for personale i Europa-Parlamentet, 
der varetager manuelle eller administrative 
støttefunktioner 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
80 

 
36/2006 

 
373.821 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes og 
Gérard Deprez 

 
Ansættelsesforholdene for Europa-Parlamentets 
sproglærere 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
77 

 
37/2006 

 
373.822 

 
Anna Záborská, Stephen Hughes og 
Gérard Deprez 

 
Situationen for det tekniske freelance-personale 
på det audiovisuelle område 

 
26.04.2006 

 
26.07.2006 

 
71 

 
38/2006 

 
374.553 

 
Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz 
Florenz, Mojca Drčar Murko og 
Caroline Lucas 

 
Forbud mod import af sælprodukter i Den 
Europæiske Union 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
45 

 
39/2006 

 
374.554 

 
Christiana Muscardini 

 
Systemet til differentieret søgning på internettet 
til beskyttelse af mindreårige 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
16 

 
40/2006 

 
374.805 

 
Margrietus van den Berg, Jean-Marie 
Cavada, Harlem Désir og Caroline 
Lucas 

 
Tvangsarbejde i kinesiske fængsler 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
55 

 
41/2006 

 
375.006 

 
Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda, 
Karin Scheele, Jürgen Schröder og 
Baroness Nicholson of Winterbourne 

 
Skamfering af kvinders kønsorganer 

 
15.05.2006 

 
15.09.2006 

 
73 

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

Beer Angelika 
(Verts/ALE) 
 

Bistand til sikkerhed på det 
nukleare område 

AFET (M) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Protokol til alpekonventionen 
om bjerglandbrug 

AGRI (K) 
 

25/04/2006 2006/0059(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Oprettelse af en 
globaliseringstilpasningsfond 

BUDG (M)
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

Staes Bart 
(Verts/ALE) 
 

Ordningen for 
Fællesskabernes egne 
indtægter 
 

CONT (M)
 

20/04/2006 2006/0039(CNS) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Lovvalg for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I) 
 

EMPL (M) 
 

19/04/2006 2005/0261(COD) 

Sornosa Martínez 
María (PSE) 
 

Kviksølvholdige 
måleapparater 

ENVI (K) 
 

25/04/2006 2006/0018(COD) 

Sjöstedt Jonas 
(GUE/NGL) 
 

Dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd (2006-2010) 

ENVI (M) 
 

11/05/2006 2006/2046(INI) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

En europæisk energistrategi: 
bæredygtighed, 
konkurrenceevne og 
forsyningssikkerhed - 
Grønbog 
 

INTA (M) 
 

18/04/2006 2006/2113(INI) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Bistand til sikkerhed på det 
nukleare område 

ITRE (K) 
 

30/05/2006 2006/0802(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Protokol om forebyggelse, 
bekæmpelse og 
retsforfølgning af 
menneskehandel 
 

LIBE (K) 
 

01/06/2006 2003/0197(CNS) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet: 
Protokol om smugling af 
indvandrere 
 

LIBE (K) 
 

01/06/2006 2003/0196(CNS) 

Grabowska Genowefa 
(PSE) 

Beføjelser og samarbejde 
vedrørende underholdspligt 

LIBE (K) 
 

01/06/2006 2005/0259(CNS) 
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Cashman Michael 
(PSE) 
 

Hvidbog om en europæisk 
kommunikationspolitik 

LIBE (M) 
 

15/05/2006 2006/2087(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Forbedring af den 
økonomiske situation i 
fiskerisektoren 
 

PECH (K) 
 

19/04/2006 2006/2110(INI) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Akvakultur: Eksotiske arter 
og fremmede arter i det lokale 
miljø 
 

PECH (K) 
 

03/05/2006 2006/0056(CNS) 

Galeote Gerardo 
(EPP-ED) 
 

Basisoplysninger om 
købekraftpariteter 

REGI (M) 
 

25/04/2006 2006/0042(COD) 

Madeira Jamila (PSE) 
 

Oprettelse af en 
globaliseringstilpasningsfond 
 

REGI (M) 
 

02/05/2006 2006/0033(COD) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Krav om dobbeltskrogs- eller 
tilsvarende design for 
olietankskibe med 
enkeltskrog 

TRAN (K) 
 

02/05/2006 2006/0046(COD) 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
 
Emne Henvisning Dok. 

Meddelelse fra Kommissionen: Statusrapport af 31. januar 
2005 om modernisering af Europa-Kommissionens 
regnskabssystem 

BUDG 
CONT 
ECON 
 

COM(2005)0090 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Bredbånd til hele EU 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
CULT 
 

COM(2006)0129 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Rapport om resultaterne af nyvurderingen 
af forsyningspligtens omfang i henhold til artikel 15, stk. 2, i 
direktiv 2002/22/EF 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0163 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Handlingsplan for e-forvaltning under 
i2010-initiativet: Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til 
fordel for alle 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
REGI 
CULT 
JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0173 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Mod et globalt partnerskab i 
informationssamfundet: Opfølgning på Tunis-fasen af 
verdenstopmødet om informationssamfundet 

ITRE 
DEVE 
IMCO 
CULT 
LIBE 
 

COM(2006)0181 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om ajourføring og berigtigelse af 
meddelelse om fortolkningen af Rådets forordning (EØF) nr. 
3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne 
(cabotagesejlads 
 

TRAN 
ECON 
 

COM(2006)0196 



OFFICIELLE  DOKUMENTER 

 

45

Bulletin 12.06.2006 
 

- DA - PE 369.015 

 
Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet 
om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og mærkning 
af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af 
fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede 
organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF 
 

ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0197 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i 
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underholdspligt 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0206 
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Rapport om medlemsstaternes fremme af frivillig og 
vederlagsfri afgivelse af blod 
 

ENVI 
 

COM(2006)0217 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
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Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet 
nr. 1–4/2006 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
 
Nr. 66/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
 om den foruroligende udvikling på menneskerettighedsområdet i Iran, navnlig sagen om Abdolfattah 

Soltani og de ti henrettelser i Evin-fængslet den 19. april 
 

Bruxelles, den 5. maj 2006 
 
Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over menneskerettighedssituationen i Iran. EU er navnlig 
foruroliget over, at der er rejst tiltale mod menneskerettighedsforkæmperen Abdolfattah Soltani. EU 
opfordrer de iranske myndigheder til at respektere Abdolfattah Soltanis ret til en retfærdig og offentlig 
rettergang for en kompetent, uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. EU 
beklager også, at Abdolfattah Soltani er blevet frataget den post, han er valgt til i den iranske 
advokatsammenslutning, og beder de kompetente organer tage denne beslutning op til fornyet overvejelse. 
EU opfordrer Iran til at ophøre med at straffe enkeltpersoner for at have kontakt med ambassader. 
 
Den Europæiske Union er også alvorligt bekymret over den generelle stigning i antallet af henrettelser i Iran. 
Tendensen bekræftes af de ti henrettelser, der fandt sted for nylig i Evin-fængslet. EU gentager sin 
principielle modstand mod dødsstraf under alle forhold og opfordrer til universel afskaffelse. EU opfordrer 
de stater, der har bibeholdt dødsstraffen, til gradvis at begrænse anvendelsen og holder fast ved, at dødsstraf 
kun må anvendes for de groveste forbrydelser og i overensstemmelse med visse minimumsregler, og at visse 
grupper ikke må idømmes dødsstraf, f.eks. unge lovovertrædere. 
 
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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P 67/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Algeriets amnesti for dømte journalister i anledning af den internationale pressefrihedsdag 

 
Bruxelles, den 5. maj 2006 

 
 
EU hilser den amnesti velkommen, som præsident Bouteflika har givet en række dømte journalister i 
anledning af den internationale pressefrihedsdag. Denne beslutning er et positivt signal om, at det algeriske 
styre er indstillet på at respektere pressefriheden. EU håber, at denne foranstaltning vil blive fulgt op af en 
ændret praksis i anvendelsen af loven om bagvaskelse, så den bliver bragt i overensstemmelse med Algeriets 
forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. 
 
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. 68/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om situationen i Togo 

 
Bruxelles, den 11. maj 2006 

 
Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed indledningen af dialogprocessen i Togo den 21. april i år 
og den efterfølgende godkendelse af en åben dagsorden, der omfatter alle de grundlæggende spørgsmål, som 
skal bidrage til at lægge grundlaget for vedvarende national forsoning. Denne begivenhed udgør et vigtigt 
skridt i retning af fuld overholdelse af de toogtyve forpligtelser, som de togolesiske myndigheder har 
indgået. 
 
Den Europæiske Union hilser de bestræbelser velkommen, som præsident Faure Gnassingbé, regeringen, 
Togos politiske klasse som helhed og repræsentanterne for det togolesiske civilsamfund har gjort for at opnå 
dette. Den opfordrer stærkt alle deltagerne til at fuldende dialogen og til at finde ud af, hvordan 
konklusionerne heraf kan gennemføres effektivt. 
 
Den Europæiske Union anfører, at den er rede til at støtte de togolesiske myndigheders indsats for at 
gennemføre de toogtyve forpligtelser i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 15. november 2004. 
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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. 69/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Salomonøernes nye regering 

 
Bruxelles, den 17. maj 2006 

 
 
Den Europæiske Union ønsker Manasseh Damukana Sogavare tillykke med hans udnævnelse til 
premierminister for Salomonøerne. EU ønsker, at det lykkes Salomonøernes nye regering at opfylde sit 
demokratiske mandat. EU er rede til at støtte og hjælpe Salomonøerne, hvor det er muligt, forudsat at 
betingelserne for god regeringsførelse er opfyldt. 
 
EU opfordrer imidlertid indtrængende til, at der dannes en regering bestående af ministre, der er hævet over 
enhver kritik, som et signal til Salomonøernes befolkning og det internationale samfund om, at de helt og 
fuldt går ind for forsoning og god regeringsførelse. 
 
EU erindrer om, at det har bevilget ca. 35 mio. EUR til Salomonøerne, efter at vores hjælpeprogrammer er 
genoptaget som følge af den bedring af situationen, der er sket med hensyn til lov og orden samt 
regeringsførelse i landet efter ankomsten af den regionale bistandsmission til Salomonøerne (RAMSI). Det 
er vores opfattelse, at disse midler, der er udbetalt inden for rammerne af Cotonou-aftalen, som 
Salomonøerne har undertegnet, har bidraget til at forbedre livskvaliteten for Salomonøernes almindelige 
borgere. 
 
EU gentager, at det støtter stillehavslandenes bestræbelser på via RAMSI at hjælpe Salomonøernes regering 
med at styrke lov og orden, forbedre regeringsførelsen og skabe økonomisk velstand. 
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 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. 70/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om de egyptiske myndigheders foranstaltninger over for civilsamfundsaktivister 

 
Bruxelles, den 15. maj 2006 

 
 
Den Europæiske Union har med bekymring fulgt udviklingen i Egypten, hvor der har fundet flere 
demonstrationer sted i forbindelse med den seneste forlængelse af undtagelsestilstanden i Egypten og de 
verserende disciplinærsager mod to egyptiske dommere for bl.a. at have kritiseret gennemførelsen af valget 
til det egyptiske parlament i 2005. Politiindsatsens omfang og den hårdhændede måde, hvorpå politiet har 
håndteret disse demonstrationer, forekommer at være ude af proportioner. 
 
Den Europæiske Union giver udtryk for sin bekymring over, at et stort antal personer, der har deltaget i disse 
demonstrationer, er blevet arresteret og tilbageholdes. Den Europæiske Union er særlig bekymret over, at en 
række af de tilbageholdte ifølge disses advokater er blevet arresteret i henhold til bestemmelserne i 
undtagelseslovgivningen, f.eks. uden en arrestordre, hvilket er en procedure, der kun er tilladt, når der er 
undtagelsestilstand. 
 
Den Europæiske Union noterer sig beslutningen om at forlænge undtagelsestilstanden i endnu to år og 
meddelelsen om, at den ikke vil blive forlænget efter 2008. Den Europæiske Union erindrer om løfterne om 
politiske reformer i præsident Mubaraks valgprogram i 2005, navnlig løftet om at ophæve 
undtagelsestilstanden. 
 
Efter forlængelsen af undtagelsestilstanden erklærede den egyptiske regering, at undtagelsestilstanden ikke 
ville blive anvendt mod politiske modstandere, men kun til at bekæmpe terrorisme. Den Europæiske Union 
opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at begrænse anvendelsen af undtagelseslovgivningen 
til terrorsager og til at bringe undtagelsestilstanden til ophør snarest muligt. 
 
Den Europæiske Union opfordrer den egyptiske regering til at tillade civilsamfundsaktivister og andre 
politiske kræfter at ytre sig frit, til at tillade fredelige demonstrationer og forsamlingsfrihed samt til at 
opretholde den offentlige orden ved gennemsigtige retslige procedurer, der står i et rimeligt forhold til 
situationen. 
 
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 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* ** 
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Nr. 71/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om de nylige anholdelser i Syrien 

 
Bruxelles, den 19. maj 2006 

 
Den Europæiske Union minder om formandskabets erklæring af 19. januar og udtrykker beklagelse over, at 
de positive skridt, der blev taget i januar 2006 i forbindelse med menneskerettighedssituationen i Syrien, ikke 
er fortsat. Situationen er tværtimod blevet væsentligt forværret. EU udtrykker sin dybe bekymring over den 
seneste udbredte chikane mod menneskerettighedsforkæmpere, deres familier og fredelige politiske 
aktivister, navnlig vilkårlige arrestationer og gentagne tilbageholdelser uden forbindelse med omverdenen. 
Den Europæiske Union opfordrer den syriske regering til fuldt ud at respektere ytrings- og 
forsamlingsfriheden, der er fastsat i den syriske forfatning og i den internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder, som Syrien ratificerede i 1969, og som skulle være fuldt ud i kraft i lyset af den 
seneste begrænsning af undtagelseslovgivningen til spørgsmål, der alene vedrører statens sikkerhed. 
 
Den Europæiske Union opfordrer de syriske myndigheder til at tage alle sager med politiske fanger op til 
fornyet behandling og omgående at løslade alle samvittighedsfanger. 
 
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 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. 72/06 
 

Erklæring fra formandskabet på EU's vegne 
om regeringsdannelsen i Irak 

 
Bruxelles, den 22. maj 2006 

 
Den Europæiske Union hilser varmt dannelsen af en national enhedsregering i Irak som følge af valget den 
15. december 2005 velkommen. Dette afslutter den politiske overgangsproces i Irak som forudset i resolution 
1546 og resolution 1637 fra FN's Sikkerhedsråd. 
 
Den Europæiske Union er overbevist om, at dannelsen af denne nationale enhedsregering og en hurtig 
efterfølgende bekræftelse af indenrigsministeren og forsvarsministeren vil bidrage betydeligt til den politiske 
og økonomiske genopbygning af Irak i en ånd af forsoning ved at fremme inklusivitet og ikke-sekteriske 
politikker. Dette vil være endnu et vigtigt skridt i retning af national konsensus og vil bidrage til landets 
stabilisering og yderligere integration i det internationale samfund. 
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Den Europæiske Union sender den nydannede regering sine bedste ønsker om succes med hensyn til de 
udfordringer, den står over for. Den Europæiske Union bekræfter på ny sit tilsagn om at bistå med at 
opbygge et uafhængigt, sikkert, stabilt, forenet, demokratisk og fremgangsrigt Irak. 
 
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. 73/06 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions 

 vegne om folkeafstemningen i Montenegro 
Bruxelles, den 23. maj 2006 

 
Den Europæiske Union hilser den vellykkede tilrettelæggelse af folkeafstemningen om Montenegros 
uafhængighed velkommen. EU noterer sig, at ODIHR har vurderet, at folkeafstemningen i det store og hele 
blev afviklet i overensstemmelse med forpligtelserne i forhold til OSCE og Europarådet og andre 
internationale standarder for demokratiske valgprocesser. Afholdelsen af folkeafstemningen var et tegn på 
modenhed hos de politiske kræfter i Montenegro og det montenegrinske folk. 
 
EU opfordrer alle de involverede parter til at acceptere resultatet. EU vil fuldt ud respektere det 
montenegrinske folks afgørelse. 
 
Den Europæiske Union opfordrer Beograd og Podgorica til snarest muligt at indlede en direkte dialog om, 
hvad der skal ske i fremtiden. Den Europæiske Union er rede til at støtte denne dialog. 
 
Den Europæiske Union bekræfter på ny det vestlige Balkans europæiske perspektiv på grundlag af 
stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
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 og Bosnien-Hercegovina og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er 
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og Republikken Moldova til-
slutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 

 
* * * 
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Nr. 74/06 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions 

vegne om den aktuelle situation i Burma/Myanmar 
 

Bruxelles, den 30. maj 2006 
 
EU noterer med dyb bekymring, at demokratiseringsprocessen i Burma/Myanmar for nylig led et 
foruroligende tilbageslag, da Det Nationale Råd for Fred og Udvikling (SPDC) optrappede sit pres på etniske 
grupper og de to største politiske partier, Nationalforbundet for Demokrati (NLD) og shan-nationaliteternes 
liga for demokrati. EU noterer sig, at SPDC's aktioner er i klar modstrid med dets erklærede hensigt om at 
opbygge en ægte demokratisk nation. 
 
EU er fortsat dybt bekymret over, at NLD's leder og modtager af Nobels fredspris, Daw Aung San Suu Kyu, 
har været tilbageholdt i tre år uden sigtelse siden angrebet på hendes konvoj den 30. maj 2003. EU noterer 
sig, at Daw Aung San Suu Kyis husarrest udløber den 27. maj og anmoder indtrængende Burmas regering 
om i fuldt omfang at give hende sin frihed og sine borgerlige rettigheder tilbage. EU har tiltro til, at Burmas 
regering vil benytte denne anledning til at genoptage dialogen med NDL's ledelse. EU betragter de seneste 
erklæring fra NLD som et klart signal om, at NLD forpligter sig til at gennemføre fredelige forandringer og 
opfordrer SPDC til at reagere positivt og konstruktivt herpå. 
 
EU er bekymret over tilbageholdelsen af en lang række valgte parlamentsmedlemmer og opfordrer til, at alle 
de omkring 1150 politiske fanger i Burma/Myanmar omgående løslades. Det foruroliger navnlig EU, at de 
humanitære forhold i en række fængsler bliver værre og værre. 
 
EU opfordrer SPDC til at stoppe chikanen mod politikere og menneskerettighedsforkæmpere, ophæve 
begrænsningerne for ytrings- og forsamlingsfriheden og fremskynde demokratiseringsprocessen i 
Burma/Myanmar. Denne proces bør inddrage alle politiske og etniske kræfter i landet i en ægte dialog og 
føre til hurtig udarbejdelse af en forfatning under en civil regering, som nyder befolkningens støtte og 
fremmer en fredelig og bæredygtig udvikling. 
 
EU hilser med tilfredshed, at FN's undergeneralsekretær Gambari fik mulighed for at møde de højest 
placerede ledere af SPDC og Daw Aung San Suu Kyi samt repræsentanter for hendes parti, da han for nylig 
besøgte Yangon. EU bekræfter sin støtte til FN's bestræbelser på at hjælpe Burma/Myanmar på vej mod et 
demokrati, der er åbent for alle, og ægte national forsoning, og opfordrer SPDC til at samarbejde med FN og 
dets agenturer. 
 
EU vil fortsat nøje følge situationen i Burma/Myanmar og koordinere sin indsats med andre lande og 
organisationer, herunder lande i Asien, som har vist stor interesse for at tilskynde de burmesiske 
myndigheder til at indlede en troværdig reformproces. 
 
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. 75/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om de seneste anholdelser af 
demonstranter i Maldiverne 

 
Bruxelles, den 30. maj 2006 

 
I de seneste måneder har de maldiviske sikkerhedsstyrker gentagne gange slået ned på fredelige forsamlinger 
i Malé. EU er dybt bekymret over sikkerhedsstyrkernes mange anholdelser af fredelige demonstranter i den 
seneste tid. Disse anholdelser skaber et klima af frygt og intimidering blandt civilbefolkningen og er i 
modstrid med ånden i regeringens køreplan for reformdagsordenen, der blev offentliggjort i marts 2006. 
 
EU betragter ytrings- og foreningsfrihed som grundlæggende demokratiske rettigheder, der kun har et 
formål, hvis de kan udøves uden frygt og intimidering. 
 
De malidiviske sikkerhedsstyrkers handlinger rejser alvorlig tvivl om, hvorvidt regeringen er fuldt engageret 
i reformprocessen. 
 
EU opfordrer den maldiviske regering til at følge ånden i køreplanen for reformdagsordenen og skabe et 
gunstigt klima for de politiske reformer, den har forpligtet sig på. 
 
EU finder, at det er vigtigt, at regeringen på dette stadium klart over for den maldiviske befolkning udviser 
større tolerance, når det gælder politisk opposition. Det er også vigtigt, at oppositionen til gengæld indtager 
en konstruktiv holdning. 
 
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. 76/06 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Timor-Leste 

 
Bruxelles, den 29. maj 2006 

Den Europæiske Union er bekymret over den forværrede sikkerhedssituation i Timor-Leste. EU opfordrer 
alle de involverede parter til at afstå fra nye voldshandlinger og  til at bidrage til at genoprette den offentlige 
orden og ro. 
 
EU ser med tilfredshed på de positive svar, som regeringerne for Portugal, Australien, New Zealand og 
Malaysia har givet på Timor-Lestes regerings anmodninger om at udsende forsvars- og sikkerhedsstyrker, 
der skal hjælpe Timor-Leste med at genindføre og opretholde sikkerheden. 
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EU hilser også med tilfredshed de initiativer, som FN's generalsekretær har taget, herunder at han har til 
hensigt at sende en særlig udsending til Timor-Leste med henblik på at fremme den politiske dialog. 
 
Den Europæiske Union vil fortsat nøje overvåge situationen i Timor-Leste. 

 
 

* * * 
 
 
Nr. 77/06 

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

 
Bruxelles, den 31. maj 2006 

 
Den Europæiske Union hilser afholdelsen af frie valg den 28. maj 2006 velkommen og sender sine varme 
lykønskninger til præsident Alvaro Uribe Velez med hans klare valgsejr og hans anden mandatperiode som 
Colombias præsident. 
 
Den Europæiske Union har tillid til, at præsident Uribes anden mandatperiode vil gøre det muligt for 
Colombias regering at fortsætte sine bestræbelser på at indføre retsstatsprincipper overalt i landet og 
fortsætte sin bekæmpelse af terrorisme samt ulovlig narkotikaproduktion og -handel. Den Europæiske Union 
bekræfter på ny sin solidaritet med det colombianske folk. Det opfordrer alle ulovlige væbnede grupper til 
oprigtigt at søge at opnå en forhandlingsløsning på den interne væbnede konflikt. I mellemtiden understreger 
Den Europæiske Union endnu en gang, at det er nødvendigt at nå frem til en humanitær aftale. 
 
Den Europæiske Union bekræfter på ny sit tilsagn om at fortsætte de særdeles gode forbindelser med 
Colombia og fremme den politiske dialog, handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser yderligere, 
navnlig inden for rammerne af det regionale samarbejde med Andeslandene. EU vil fortsat fuldt ud støtte den 
demokratiske, økonomiske og sociale udvikling og en tilbagevenden til fred i Colombia. 
 
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, og 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. 

 
* * * 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

57

Bulletin 12.06.2006 
 

- DA - PE 369.015 

Nr. 78/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om opførelse af LTTE på listen over 
terrororganisationer 

 
Bruxelles, den 31. maj 2006 

 
Rådet for Den Europæiske Union (EU) besluttede den 29. maj 2006 at opføre LTTE (De Tamilske Tigre) på 
EU's liste med henblik på anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. Denne liste 
indeholder navnene på personer, grupper og enheder, som på grund af deres medvirken til terrorhandlinger 
skal omfattes af specifikke restriktive foranstaltninger, herunder: 
 
- indefrysning af de angivne personers og enheders pengemidler, andre finansielle aktiver og 

økonomiske ressourcer  
- forbud mod at tilvejebringe midler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til fordel for disse 

personer, grupper og enheder samt forbud mod direkte eller indirekte at stille finansielle eller andre 
hermed beslægtede tjenesteydelser til rådighed for dem  

- politisamarbejde og retligt samarbejde mellem EU's medlemsstater. 
 
EU's beslutning om at opføre LTTE på listen bør ikke komme som en overraskelse for nogen. LTTE har 
allerede fået flere advarsler, som LTTE systematisk har siddet overhørig. EU gjorde i sin erklæring af 
27. september 2005 (12669/1/05) opmærksom på, at "EU aktivt overvejer formelt at opføre LTTE på listen 
over terrororganisationer". EU opfordrede ved den lejlighed alle parter til at udvise engagement og 
ansvarlighed over for fredsprocessen og afstå fra handlinger, der ville kunne bringe en fredelig afslutning og 
politisk løsning af konflikten i fare. Denne appel har desværre været forgæves. EU's beslutning om at opføre 
LTTE på listen er begrundet i denne organisations handlinger. EU finder det fortsat påkrævet, at LTTE 
ændrer sin voldelige kurs og vender tilbage til fredsforhandlingerne, og EU vil opretholde sin dialog med 
LTTE, i den udstrækning sådanne kontakter til fremme af fredsprocessen kan bidrage til forhandlingernes 
genoptagelse og til voldens ophør. LTTE's opførelse på listen svækker ikke EU's beslutsomhed med hensyn 
til at spille sin rolle som en af Tokyo-formændene[1]. EU understreger, at beslutningen er rettet mod LTTE 
og ikke mod det tamilske folk. 
 
EU opfordrer samtidig de srilankanske myndigheder til at bringe volden i de regeringskontrollerede områder 
under kontrol. EU står i den forbindelse ved alle resultaterne i SLMM's (Sri Lanka-overvågningsmissionens) 
rapporter. EU opfordrer indtrængende den srilankanske regering til at følge effektivt op på præsident 
Rajapakses tilsagn om at sætte en stopper for straffrihedskulturen og slå hårdt ned på alle voldshandlinger 
begået i områder under regeringens kontrol. EU opfordrer endvidere indtrængende regeringen til at sikre lov 
og orden for alle Sri Lankas borgere og til at efterforske og retsforfølge alle de tilfælde af vold, der endnu 
ikke har ført til anholdelser eller straffedomme. 
 
Voldens genopblussen skyldes ikke alene LTTE. EU appellerer indtrængende til de srilankanske 
myndigheder om at bringe volden i de regeringskontrollerede områder under kontrol. EU noterer sig med 
bekymring det stigende antal meldinger om udenretslige henrettelser. EU ser med den største alvor på 
Karuna-gruppens aktiviteter. Disse medvirker klart til øget ustabilitet i Sri Lanka og bringer fredsprocessen 
yderligere i fare. EU agter nøje at følge Karuna-gruppens aktiviteter med henblik på at overveje eventuelle 
yderligere skridt. 

                                                      
1 Tokyo-formændene er Japan, Norge, USA og EU. De kaldes således, fordi de delte formandskabet for konferencen om Sri 

Lankas genopbygning og udvikling, der blev holdt den 9.–10. juni 2003 i Tokyo. 
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EU vil aktivt vurdere situationen i Sri Lanka og tage aktiviteter udøvet af alle konfliktens parter i 
betragtning. EU vil fortsat være rede til at træffe yderligere foranstaltninger, hvis og når ændrede 
omstændigheder måtte kræve det. 
 
Den Europæiske Union er overbevist om, at kun en fredelig forhandlingsløsning kan sikre en varig løsning, 
der kan accepteres af alle. EU erindrer i den forbindelse om den aftale, der blev indgået i Oslo af alle de 
involverede parter, om at undersøge mulighederne for en specifik institutionel løsning for Sri Lanka. Det er 
alle berørte parters ansvar at handle i hele det srilankanske folks interesse. EU støtter fortsat helt og fuldt 
fredsprocessen i Sri Lanka. EU appellerer oprigtigt til alle parter om at bringe volden til ophør og vende 
tilbage til forhandlingsbordet, så det srilankanske folk kan blive befriet for prøvelserne som følge af tyve års 
vedvarende konflikt. 
 
EU forpligter sig fortsat ubetinget til at bistå den norske mægler i hans arbejde og hjælpe de to parter i 
våbenhvileaftalen i Sri Lanka med at bilægge deres konflikter og finde en langsigtet fredelig løsning for Sri 
Lanka. Dette kræver imidlertid oprigtigt engagement i fredsprocessen fra såvel den srilankanske regerings 
som fra LTTE's side. EU har en klar forventning om, at alle parter respekterer Sri Lanka-
overvågningsmissionens rolle og dens medlemmers fysiske sikkerhed. 

 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 79/06 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om det belarussiske 

justitsministeriums krav om indstilling af den belarussiske Helsingfors-komités aktiviteter 
Bruxelles, den 1. juni 2006 

 
I en erklæring fra formandskabet af 4. januar 2006 gav Den Europæiske Union udtryk for sin skuffelse over, 
at den økonomiske højesteret i Belarus havde besluttet at idømme den belarussiske Helsingfors-komité 
(BHC) sanktionerr. 
 
Den Europæiske Union er derfor meget bekymret over det belarussiske justitsministeriums anmodning af 24. 
maj 2006 til den belarussiske højesteret om at suspendere den belarussiske Helsingfors-komités aktiviteter på 
grund af påstande om skattesvig og andre anklager, der forekommer at være politisk motiverede.EU 
opfordrer de belarussiske myndigheder til øjeblikkeligt at indstille deres chikane af BHC, som vil føre til 
lukning af den eneste tilbageblevne registrerede ngo på menneskerettighedsområdet i Belarus. EU 
opfordrede også de belarussiske myndigheder til øjeblikkeligt at trække deres anklager mod BHC tilbage, så 
Belarus kan leve op til sine internationale forpligtelser. 
 
EU minder om, at BHC som modtager af støtte fra Tacis-programmet er fritaget for at betale skat og told, 
som fastsat i den rammeaftale mellem EF og Belarus, der blev undertegnet i 1994. 
 
EU bekræfter på ny, at det fuldt ud støtter BHC's virksomhed, som spiller en stor rolle for arbejdet med at 
fremme menneskerettighederne i Belarus. Det ser frem til fortsat at arbejde sammen med komitéen. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene 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. 80/06 

 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Rådets fælles holdning 
2006/318/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar 

Bruxelles, den 6. juni 2006 
 
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 
Republikken Moldova erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2006/318/FUSP af 27. 
april 2006om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar. De vil sikre, at deres 
nationale politikker er i overensstemmelse med denne afgørelse. 
 
Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 

 

* * * 
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
 
 

PLENARMØDE 
 

17.-18. MAJ 2006 
 
 

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 (rubrik "Dokumenter") 
 
 

 
 
1. DEN EUROPÆISKE UNIONS FREMTID - TÆNKEPAUSEN 
 
• Forslag til udtalelse ”Bidrag til Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 

2006 – Tænkepausen” 
 
– Hovedordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
– Ref.: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 
På mødet i Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006 vil stats- og regeringscheferne gøre status over de 
initiativer, der er iværksat i løbet af tænkepausen, og som blev besluttet på mødet i Det Europæiske Råd i 
juni 2005, efter at ratificeringsprocessen vedrørende forfatningstraktaten havde lidt nederlag i Frankrig og 
Holland. De skal desuden skal træffe beslutning om de følgende etaper i den igangværende proces. 

 
EØSU har i den sammenhæng ønsket at yde sit bidrag til debatten. Udvalget gentager ikke blot sine tidligere 
positive udtalelser om forfatningstraktaten, men fremsætter også en række anbefalinger til såvel Rådet som 
Kommissionen. 
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Anbefalingerne bygger på en påstand om, at den nuværende identitetskrise i EU og borgernes modstand 
imod EU i højere grand handler om, hvordan EU fungerer nu og de aktuelle EU-politikker end om selve 
forfatningstraktaten; 

 
 I dette perspektiv mener EØSU: 
 

• at løsningen på, hvordan man "kommer ud af krisen", bør fastholde de fremskridt og den balance, 
der er opnået i forfatningstraktaten, og tage hensyn til det faktum, at traktaten til dato er blevet 
ratificeret af 15 medlemslande, og. 

 
• at det er op til Kommissionen og Det Europæiske Råd på deres respektive ansvarsområder at 

udforme nogle egnede forslag, der kan skabe et bredt afsæt for en fremtidsvision for EU, som 
indeholder fremtidsperspektiver for dets borgere, og give EU’s politikker et indhold, der svarer til 
de europæiske befolkningers forventninger. 

  
EØSU har i den sammenhæng opstillet en række anbefalinger til Det Europæiske Råd vedrørende fire 
hovedområder, som sigter mod: 

 
• at iværksætte nogle bedre styreformer ved at foregribe de mest nyskabende elementer i 

forfatningstraktaten og ved at give civilsamfundsorganisationerne og deres 
repræsentationsorganisationer en mere fremtrædende plads i udformningen af politikkerne og i 
EU’s beslutningsproces; 

 
• at give mere indhold til EU-politikkerne og EU-borgerskabet og at udvikle nogle reelle fælles 

politikker på de områder, hvor den europæiske dimensions merværdi allerede er bevist; 
 
• at udnytte de eksisterende traktater fuldt ud ved at udnytte de overgangsbestemmelser i Nice-

traktaten, som gør det muligt at anvende kvalificeret flertal på visse områder inden for 
socialpolitikken, det retlige område og indre anliggender, og ved at styrke den økonomiske 
styring og afhjælpe de forsinkelser og utilstrækkeligheder, for ikke at sige mangler, som hersker 
på utallige af EU’s arbejdsområder; 

 
• at opfordre medlemsstaterne til at iværksætte en troværdig og sammenhængende 

informationspolitik, som inddrager hele viften af civilsamfundsorganisationer. 
 

  
Endelig mener EØSU, at det er en nødvendig betingelse at give det europæiske projekt ny troværdighed 
og integrationsprocessen ny legitimitet for at komme igennem den identitetskrise, som EU aktuelt 
befinder sig i. 

 
− Kontaktperson: Patrick Fève 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
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2. INDRE MARKED OG SAMHØRIGHED 
 
• Afgifter på personbiler i EU 
 
– Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 261 endelig – 2005/0130 CNS – CESE 749/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter fuldt ud direktivforslaget, der både sigter mod at sikre et mere velfungerende  indre marked 
og fremme miljømæssig bæredygtighed. EØSU støtter også, at man for første gang her anvender den tredje 
søjle, beskatningsforanstaltninger, til at nedbringe CO2-emissionerne. EØSU er endvidere enigt i 
Kommissionens vurdering af, hvilke positive konsekvenser forslaget kan få for borgernes frie bevægelighed 
og automobilsektoren. 

 
EØSU opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at indgå i en løbende dialog og et løbende samarbejde 
med medlemsstaterne for at sikre en koordineret gennemførelse af den nye ordning for afgifter på 
personbiler. Udvalget opfordrer også Kommissionen til at anlægge en holistisk indfaldsvinkel for at opnå 
større miljømæssig bæredygtighed på vejtransportområdet. 
 

− Kontaktperson: Imola Bedő 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Hjemstatsbeskatning (SMV) 
 
− Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2005) 702 endelig – CESE 742/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 
EØSU minder om, at det går ind for en harmonisering på lang sigt af beskatningsreglerne på europæisk plan. 
Harmoniseringen støder dog desværre stadig på en lang række hindringer, i lyset af hvilke EØSU: 

 
• gentager sin støtte til Kommissionens retningslinjer og indsats for at fremme udviklingen af 

SMV’ernes aktiviteter, idet det dog sætter spørgsmålstegn ved den foreslåede ordnings effektivitet 
og begrænsninger; 
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• mener – eftersom der er tale om et pilotforsøg – at det ville være mere relevant at have en mere 

reguleret ordning, der tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med visse landes samt SMV-
erhvervsorganisationers frivillige engagementer, og som begrænser forsøgsperioden til fem år, med 
henblik på at uddrage en nyttig lære og iværksætte de genanvendelige elementer; 

 
• foreslår Kommissionen, at den tager afsæt i elementerne i  forskellige EØSU-udtalelser for på lang 

sigt at afstikke de retningslinjer, der skal udstyre SMV’erne med sammenhængende løsninger, 
navnlig af den slags, som fremmer udarbejdelsen af en statut for europæiske SMV’er. 

 
− Kontaktperson:  Imola Bedő 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Samhørighedsfonden (kodificeret udgave)  
 
– Hovedordfører: Angelo Grasso (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Ref.: KOM(2006) 5 endelig – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006 
 
– Hovedpunkter:  

 
Som udtrykt ved flere andre lejligheder gentager EØSU, at kodifikationen af EU-lovgivningen letter 
borgernes adgang til EU's lovinstrumenter. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med 
samhørighedspolitikken, som spiller en altafgørende rolle for EU-samarbejdet. 
 

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta  
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
• Offentlig personbefordring  
 
– Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
– Medordfører: Joachim Ott (Lønmodtagergruppen – DE) 
 
– Ref.: KOM(2005) 319 endelig – 2000/0212 COD – CESE 734/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg finder, at Kommissionens forslag til forordning om 
offentlig personbefordring med jernbane og ad vej er et fremskridt i forhold til tidligere udgaver, for så 
vidt angår muligheden for underhåndsaftaler. Men for at opfylde målsætningen om retssikkerhed, som 
både de organiserende myndigheder og operatørerne ønsker, er det nødvendigt at præcisere visse 
punkter: 
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− konkret gennemførelse af den geografiske afgrænsning af offentlig trafikbetjening og specifikke 
bestemmelser, der kan forhindre konkurrenceforvridning i tilfælde af indgåelse af en 
underhåndsaftale med en lokal "in house" operatør; 

 
− undtagelse fra de generelle principper i tilfælde af indgåelse af en underhåndsaftale om 

jernbanetransport, som ud fra en juridisk betragtning ikke synes særlig berettiget, men som ikke 
desto mindre fortjener bedre rammer;  

 
− tilbagevenden til forslaget til forordning fra februar 20022 , hvad angår servicekvalitet og respekt 

for sociallovgivningen,  uden at det går ud over subsidiaritetsprincippet; 
 

− præcisering med hensyn til gensidighedsordningen i overgangsperioden; 
 

− anvendelse af forordningen i forbindelse med alle kontrakter, der vedrører offentlig transport, er 
omfattet af forsyningspligt eller tildeler enerettigheder, 

 
− Kontaktperson: Anna Wagner 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 
• Leveringssted for tjenesteydelser  
 
– Ordfører: Arno Metzler (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
– Ref.: KOM(2005) 334 endelig – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006 
 
– Hovedpunkter:  

 
Det forslag, der skal afgives udtalelse om, sigter på at forenkle nogle potentielt kontroversielle 
momsregler om tjenesteydelsens leveringssted og på at gøre dem mere gennemsigtige. Udvalget bifalder 
initiativet til ændring af det 6. momsdirektiv; det er et skridt i den rigtige retning i forhold til 
gennemførelsen af Lissabon-processen og de målsætninger, der er nævnt i direktivet om det indre 
marked.  

 
På den anden side bør manglerne afhjælpes (F.eks. ved at skabe et system, der muliggør en mere effektiv 
momsinddrivelse, ved at fjerne den ulige behandling af borgere/forbrugere, ved at fjerne 
konkurrenceforvridningerne, og ved at fjerne begrebsforvirringen).  

 
− Kontaktperson: Imola Bedő  
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser  
 

                                                      
2  KOM (2000) 7 endelig 2000/0212  (COD), som ændret ved KOM (2002) 107 endelig. 
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– Ordfører: Henriks Danusēvičs (Gruppen Andre Interesser – LV) 
 
– Ref.: KOM(2006) 12 endelig – CESE 733/2006 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
3. BESKYTELSE AF MILJØET 
 
• Bevarelse af biodiversiteten  
 
– Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
– Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 752/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

Biodiversiteten er grundlaget og garanten for livet på jorden. Alene ud fra en rent egoistisk økonomisk 
interesse må mennesket tilstræbe at bevare økosystemernes stabilitet. Derudover byder hensynet til 
skaberværket, at den biologiske mangfoldighed bevares. Biodiversitet er ikke en ”luksus”, som man 
enten har råd til eller kan undvære. 
 
EØSU bifalder, at ikke blot alle europæiske institutioner, men også EU-medlemsstaterne som 
medunderskrivere af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed har forpligtet sig til ikke blot at standse 
den negative udvikling, men til at vende den. EØSU påpeger imidlertid, at der er en afgrund mellem 
ambition og virkelighed: De offentlige myndigheder har indtil videre ikke ydet det bidrag til beskyttelsen 
af biodiversiteten, som man kunne have forventet af dem. Egentlig burde de offentlige myndigheder 
indtage rollen som forbillede i beskyttelsen af den biologiske mangfoldighed, men i stedet medvirker 
planbeslutninger og støtteprogrammer ofte til at bringe biodiversiteten yderligere i fare. Dertil kommer, 
at der i finansperioden 2007-2013 netop skal spares på de politikområder i EU, der er af særlig stor 
betydning for beskyttelsen af biodiversiteten. 
 
Der er behov for flere positive og praktiske eksempler og modelprojekter. Der må gøres en større indsats 
for generelt at skabe bevidsthed om landskabets og biodiversitetens nytte og iboende værdi, og der er 
behov for, at offentligt kendte forbilleder engagerer sig i sagen. Når alt kommer til alt, er det dog 
bevarelsen af menneskets eget livsgrundlag, denne sag drejer sig om. 
 

− Kontaktperson: Annika Korzinek  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Revision af strategien for bæredygtig udvikling - En handlingsplatform 
 
– Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
– Medordfører: Olivier Derruine (Lønmodtagergruppen – BE)  
 
– Ref.: KOM(2005) 658 endelig – CESE 736/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU har igen og igen betonet den store betydning af bæredygtig udvikling for Europas fremtid og den 
globale udvikling og bifalder derfor, at Kommissionen forelægger en handlingsplatform vedrørende 
emnet. EØSU beklager, at meddelelsen undlader at fremme politikken for  bæredygtig udvikling, men i 
stedet beviser, at processen for øjeblikket synes at være gået i stå. 
 
EØSU bemærker, at relationerne mellem Lissabon-strategien og strategien for bæredygtig udvikling er 
uklare. Hvis borgerne skal forstå relationerne, kommer man ikke uden om pædagogiske tiltag og 
bestræbelser på at skabe sammenhæng. Metoderne til effektanalyser bør ændres, så der tages lige så 
meget hensyn de sociale og miljømæssige aspekter som til de økonomiske. Den forskning og fornyelse, 
som Lissabon-strategien skal fremme, bør eksplicit understøtte en bæredygtig udvikling. En strategi 
beskriver normalt metoder til at opfylde målsætninger. De manglende målsætninger fører uundgåeligt til 
en mangelfuld bestemmelse af instrumenter. Dette er en afgørende svaghed ved meddelelsen. Hvis man 
ikke med sikkerhed ved, hvor man vil hen, kan man ikke fastlægge en kurs for, hvordan man når dertil.   
 
EØSU agter for sit vedkommende at bidrage til debatten og lidt efter lidt opbygge en database, der bl.a. 
vil gøre det muligt at formidle god praksis og at pege på forhindringer, som aktører med praktiske 
erfaringer er stødt på, med henblik på at udbygge den viden, som skal danne grundlag for 
Kommissionens og de interesserede parters beslutninger.  
 

− Kontaktperson: Annika Korzinek  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Handlingsplan for biomasse  
 
– Ordfører: Bernd Voss (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
– Ref.: KOM(2005) 628 endelig – CESE 747/2006 

Deleted: ¶
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg hilser Kommissionens handlingsplan for biomasse 
velkommen som et vigtigt bidrag til, at EU kan nå sit mål om, at vedvarende energi skal dække 12% af 
det samlede energiforbrug i 2010. En koordineret landbrugs-, struktur-, regional- og energipolitisk  
indsats er en vigtig forudsætning for landbrugernes øgede engagement i energiproduktion: Der bør 
imidlertid også indføres handelspolitiske (instrumenter, der sikrer  kvalificeret markedsadgang for 
biomasseprodukter som led i WTO-aftaler) og afgiftspolitiske foranstaltninger (harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, så de får mulighed for at anvende en lavere 
momssats på anvendelse af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling). Endvidere bør den 
andel af EU’s strukturfondsmidler, der anvendes til investeringer i biomasse og anden vedvarende energi, 
øges, og den bør ved planlægningsperiodens udløb i 2013 for hvert medlemsland udgøre i gennemsnit 
10% af strukturfondsmidlerne. På kort sigt er der mulighed for at ændre ved præmien til energiafgrøder 
under den fælles landbrugspolitik. Der må stilles krav om obligatoriske biomassehandlingsplaner for at 
indkredse og mobilisere potentialerne i medlemsstaterne. Udvalget anbefaler, at kravene til sikker 
certificering af produkternes herkomst beskrives i en biomassehandlingsplan. Det bifaldes, at der ifølge 
Kommissionen gælder de samme udledningsstandarder for bioenergi som for fossilt brændsel. EØSU går 
ind for en ensartet anvendelse af markedsføringsinstrumenter på europæisk plan med henblik på at gøre 
biomasse konkurrencedygtig. 
  

− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Tematisk strategi for luftkvalitet  
 
– Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
– Ref.: KOM(2005) 447 endelig – 2005/0183 COD – CESE 750/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU kan kun tilslutte sig de overordnede målsætninger i temastrategien vedrørende luftforurening samt 
forslaget til direktiv, der er den lovgivningsmæssige udmøntning heraf. 
 
Hvad angår temastrategien, der ikke kan skilles fra lovgivningsforslaget, som det klart fremgår af 
strategiens punkt 4.1.1 : 
 
- godkender det fuldt ud ønsket om at integrere luftkvalitetsmålene tværgående i de andre EU-

politikker, 
 
Angående direktivforslaget: 
 
- foreslår det, at man udsætter datoerne for opfyldelse af direktivets krav fra 2015 til 2020 for så vidt 

angår koncentrationslofterne for PM 2,5 og fra 2015 til 2020 for så vidt angår mindskelsen af 
menneskers eksponering på grund af den tid, lovgivningsprocessen tager og de nødvendige frister for 
etableringen af målestationer i medlemsstaterne samt de nødvendige investeringsudgifter, 

 
- mener, at det havde været nyttigt at operere med en overgangsperiode, hvor medlemsstaterne skulle 

have nærmet sig målkoncentrationsværdierne, inden der fastsættes bindende lofter, 
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- anmoder om, at finpartikler af naturlig oprindelse holdes uden for direktivets anvendelsesområde. 

 
− Kontaktperson: Annika Korzinek  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
• Vurdering og forvaltning af oversvømmelser  
 
– Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
– Ref.: KOM(2003) 15 endelig/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006 
 
− Kontaktperson: Yvette Azzopardi  
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Udvikling og fremme af alternative brændstoffer til vejtransport i EU 
 
– Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 748/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

Kommissionens målsætning fra november 2001 om, at alternative brændstoffer skal tegne sig for 20% i 
2020, hviler på to velkendte teknologier/produkter: biobrændstoffer og naturgas og på en lovende 
nyudvikling: H2 og brændselsceller. Biobrændstoffer og naturgas besidder, for så vidt angår både 
knowhow vedrørende brændstofdistributionen og motorteknologi, de kvaliteter, der er nødvendige for at 
tage udfordringen op.  
 
Biobrændstoffer indebærer miljømæssige fordele, fordi de som regel påvirker klimaet langt mindre eller i 
bedste fald slet ikke. EØSU ser derfor positivt på meddelelsen en EU-strategi for biobrændstoffer, hvori 
Kommissionen opfordrer til nye initiativer til fremme af produktionen af biobrændstoffer. En stor 
stigning i biobrændstoffer må imidlertid vurderes i lyset af de dermed følgende miljømæssige virkninger. 
 
EØSU erkender, at øget anvendelse af naturgas til køretøjer , indtil hydrogenteknologien kan tages i 
brug, er et fornuftigt alternativ til olie. De hidtidige foranstaltninger til udbredelse af naturgas som 
brændstof til køretøjer har været utilstrækkelige. De eksisterende hindringer for udbredelsen af 
naturgasdrevne køretøjer skyldes først og fremmest, at distributionsnettet er utilstrækkeligt og uensartet. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor tjene som forbilleder ved anskaffelse af egne køretøjer. 
EØSU henstiller, at Kommissionen vedtager bindende foranstaltninger i tilfælde af, at revisionen af 
biobrændstof-direktivet, der er planlagt i 2006, viser, at medlemsstaternes foranstaltninger ikke var nok 
for at opfylde de forventede mål for både biobrændstoffer og naturgas. 

Formatted: Bullets and Numbering
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Hydrogen synes at være den rigtige løsning, men der skal meget mere F&U til, førend man når frem til 
en sikker og rentabel ”hydrogenøkonomi”. Langsigtede alternativer som f.eks. hydrogen er genstand for 
intense udviklingsbestræbelser: biobrændstoffer og naturgas er med andre ord et bindeled til den 
bæredygtige brændstofblanding efter 2020. 
 

− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94  – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Renere køretøjer  
 
– Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005)/634 endelig – 2005/0283 COD – CESE 735/2006 
 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
4. SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE  
 
• Strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union  
 
– Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 
– Ref.: KOM(2005) 484 endelig – CESE 739/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter Kommissionens initiativ om udvikling af en integreret EU-strategi for mental sundhed. Der 
kan ikke herske nogen tvivl om, at den mentale sundhed har stor betydning for Europa. I den forbindelse 
er det nødvendigt at udforme en strategi: 
 
- som omfatter følgende aspekter: 

*  at forbedre oplysningerne om sundhed, 
*  at reagere bedre på sundhedsrisici, 
* at reducere uligheder i henseende til sundhed, 
*  at sikre et højt socialt beskyttelses- og sundhedsniveau gennem en tværsektoriel strategi, 

 
- som har følgende mål: 

* At fremme alles mentale sundhed 
* At tillægge forebyggelse stor betydning 
* At forbedre patienternes livskvalitet 
* At udvikle et informationssystem og et forskningsprogram for EU. 
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- Og at udforme henstillinger, bl.a. 

*   et pilotprojekt om oprettelse af regionale informationsnetværker mellem samtlige aktører, 
* at fremme afinstitutionaliseringen af hensyn til bedst mulig anvendelse af de disponible 

ressourcer 
 
- Samt at identificere bedste praksis for fremme af social integration og beskyttelse af mentalt syges 

rettigheder, hvilket bør indgå i beføjelserne for EU's agentur for grundlæggende rettigheder.  
 
− Kontaktperson: Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
• Markedsføring af pyrotekniske artikler  
 
– Ordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
– Ref.: KOM(2005) 457 endelig – 2005/0194 COD – CESE 730/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 
Forslaget til direktiv har til hensigt at: sikre fri bevægelighed for pyrotekniske varer inden for EU, forbedre sikkerheden 
for forbrugere og professionelle brugere, harmonisere sikkerhedskravene i alle medlemsstater. 

 
EØSU støtter generelt Kommissionens forslag til direktiv, men fremsætter følgende henstillinger: 

 
 
• Kommissionen bør overveje en længere gennemførelsesfrist  

 
• Ordningerne for undersøgelse af fyrværkeri og for overholdelse af CEN-standarder pålægger 

importører og forhandlere et ansvar. 
 

• RAPEX-systemet kunne også anvendes som en foreløbig ordning, indtil direktivet træder i kraft. 
 

• Pyrotekniske artikler til biler bør være dækket af et FN/ECE-regulativ under 1958-aftalen (WP 29 i 
Genève) og ikke af en standard. 

 
• For så vidt angår pyrotekniske artikler til biler mener EØSU, at Kommissionen bør være indstillet på 

at acceptere en eller anden form for typegodkendelse. 
 

− Kontaktperson: Václav Navrátil  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 
• Perfluoroktansulfonater  
 
– Ordfører: David Sears (Arbejdsgivergruppen – UK) 
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– Ref.: KOM(2005) 618 endelig – 2005/0244 COD – CESE 731/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter Kommissionens forslag, men mener, at undtagelserne bør evalueres af Kommissionen fra 
sag til sag efter råd fra Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM).  
 
Tidsrammen for eventuelle risiko- eller konsekvensanalyser bør være forenelig med det voksende ønske 
om en risikovurdering af kemikalier inden for rammerne af REACH  

 
− Kontaktperson: Magdalena Bêlařová-Carabin  
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 
   e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
• Medicinsk udstyr  
 
– Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 681 endelig – 2005/0263 COD – CESE 732/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

Forslaget ændrer direktiv 93/42/EØF med det formål at tydeliggøre visse eksisterende krav og for at 
skabe et retsgrundlag for planlagte initiativer.  Desuden ændres direktiv 90/385/EØF om aktivt, 
implantabelt medicinsk udstyr, således at teksten i rammedirektiverne om medicinsk udstyr stemmer 
overens. 
 
EØSU bifalder Kommissionens forslag. EØSU har imidlertid formuleret en række konkrete forslag for at 
opfylde målene om retssikkerhed, klarhed, forenkling og sundhedsbeskyttelse. 

 
− Kontaktperson: Magdalena Bêlařová-Carabin  

  (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 –  
 e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 

 
 
5. BESKÆFTIGELSE, ALMEN OG FAGLIG UDDANNELSE 
 
• Retningslinjer for beskæftigelsespolitikken  
 
– Ordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
– Ref.: KOM(2006) 32 endelig – 2006/0010 (CNS) – CESE 746/2006 
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efficaces dans le domaine des 
SPFO devraient permettre d'établir 
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– Hovedpunkter:  
 

EØSU har allerede hilst retningslinjerne for beskæftigelsen (2005-2008) med den nye integrerede strategi 
samt den flerårige cyklus velkommen. Strategien kan kun være effektiv, hvis medlemsstaterne tager 
deres forpligtelser alvorligt og faktisk gennemfører de aftalte prioriteter på nationalt plan med 
inddragelse af parlamenterne, arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet. 
 
Desværre er der i mange medlemsstater kun ringe tegn på forbedringer i beskæftigelsessituationen. 
 
EØSU går ind for effektive foranstaltninger, som fremmer økonomien, herunder offentlige investeringer, 
som tager hensyn til arbejdstagernes rettigheder og forpligtelser, som reelt inddrager 
arbejdsmarkedsparterne og andre relevante samfundsmæssige aktører, og som er bindende med hensyn til 
tidsfrister og ansvar. Hvad angår udformningen og gennemførelsen af de nationale reformprogrammer og 
procedurerne i retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken må der lægges behørig vægt på princippet 
om deltagelsesdemokrati. Dette er i høj grad nødvendigt for at opnå fremskridt inden for Lissabon-
processens beskæftigelsespolitiske søjle. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
• Flexicurity - det danske tilfælde  
− Ordfører: Anita Vium (Gruppen Andre Interesser – DK) 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 740/2006 
 
− Hovedpunkter:   
 

Den danske version af flexicurity synes at være et eksempel på, hvordan man kan opnå økonomisk 
vækst, høj beskæftigelse og holdbare offentlige finanser på en socialt afbalanceret måde. Den danske 
udgave af flexicurity giver sikkerhed via et højt dagpengeniveau ved ledighed og fleksibilitet via 
liberale fyringsregler. Der lægges også vægt på  en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Den danske udgave af 
flexicurity kan ikke ses uafhængigt af rammerne for velfærdsstaten og et stærkt organisationssystem. 
Det gælder den centrale placering af de sociale parter i politiske beslutninger og implementering af 
arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken, det omfattende offentligt finansierede velfærdssystem og 
befolkningens kompetenceniveau. 
 
Det danske flexicurity-system bakkes op af et makroøkonomisk policy-mix, der fremmer vækst og 
beskæftigelse. De høje skatteindtægter er en forudsætning for det danske flexicurity-system. 
 
Ser man på den danske udgave af flexicurity i en europæisk sammenhæng, er det selvfølgelig ikke 
muligt at kopiere systemet fra ende til anden på grund af forskelle i kultur, struktur og økonomiske 
forhold. Som politisk strategi kan nogle generelle træk dog godt overvejes i forhold til andre 
medlemslande. Især hvor den sociale kapital forstået som summen af normer, netværk og tillid mellem 
individer og mellem organisationer er udviklet i samme retning som den danske med 
samarbejdstraditioner mellem regering og de sociale parter og forandringsvillighed blandt borgerne.  
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− Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz  
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu ) 
 
• Nøglekompetencer/livslang læring  
 
– Ordfører: Maria Herczog (Gruppen Andre Interesser – HU) 
 
– Ref.: KOM(2005) 548 endelig – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU giver sin uforbeholdne støtte til Kommissionens henstillinger vedrørende nøglekompetencer for 
livslang læring, der ligger fuldt på linje med Lissabon-strategien, som har til formål at skabe en 
videnbaseret økonomi, og med de beskæftigelsespolitiske retningslinjer for perioden 2005-2008. 
 
Ifølge udvalget vil forslaget – hvis det gennemføres – afhjælpe de nuværende problemer på 
arbejdsmarkedet, og navnlig mindske kløften mellem den disponible arbejdsstyrkes kvalifikationer og 
erhvervslivets behov. 
 
EØSU finder det vigtigt, at de unge, som er droppet ud af skolen, får mulighed for at få hjælp til inden 
for rammerne af uformelle uddannelsesprogrammer at erhverve de i forslaget omtalte 
nøglekompetencer. 
 
I lyset af befolkningens aldring er det nødvendigt, at de ældre arbejdstagere bliver længere på 
arbejdsmarkedet. EØSU finder det ligeledes særdeles vigtigt, at også de ældre arbejdstagere i 
medlemsstaterne får mulighed for at erhverve de nøglekompetencer, som de mangler, og at 
medlemsstaterne opretter en uddannelsesinfrastruktur, som muliggør vedligeholdelse og udvikling af 
allerede erhvervede kompetencer. 
 
EØSU anerkender, at arbejdsmarkedets parter som hovedaktører på arbejdsmarkedet skal spille en 
central rolle under gennemførelsen og opfølgningen af de opstillede mål.  
 
EØSU slår til lyd for en mere aktiv deltagelse af ngo’er i hele processen og opfordrer til, at dialogen 
med civilsamfundet styrkes. 
 
Det er af afgørende betydning, at der foreligger pålidelige statistiske data med henblik på opfølgningen 
og evalueringen af gennemførelsen af målene for livslang læring.  

 
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska  
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
6. EKSTERNE FORBINDELSER 
 
• Civilsamfundets situation i det vestlige Balkan  
 
– Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen – EL) 
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– Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 751/2006  
 
– Hovedpunkter:  
 

Selv om Den Europæiske Union mistede noget af sin troværdighed i det vestlige Balkan i 90'erne, har 
den en vigtig rolle at spille for udviklingen af civilsamfundet i regionen.  
 
Politisk ustabilitet, korruption og manglende investeringer bremser den økonomiske vækst. 
  
EØSU er parat til at støtte udviklingen af netværk for civilsamfundsorganisationer på stedet og til at 
nedsætte blandede rådgivende udvalg med landene i regionen. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen bør øge sin navnlig finansielle indsats over for 
civilsamfundsorganisationerne i det vestlige Balkan og være bedre til at koordinere EU’s e politiske 
institutioner og rådgivende organer, der er aktive på dette område.  
 
EØSU opfordrer regeringerne i landene på det vestlige Balkan til at tage mere hensyn til 
civilsamfundsorganisationernes holdning. 
 

− Kontaktperson: Loïc Defaye  
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu) 
 
• Afrika som en nødvendig prioritet: det europæiske civilsamfunds standpunkt  
 
– Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 753/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter hovedprincipperne i EU’s strategi for Afrika, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen 
i 2005 og bifalder dette ambitiøse og vidtrækkende dokument. 
 
Men de mange løfter, der hidtil er blevet givet til Afrika, og som ikke er blevet fulgt op, maner dog 
EØSU til forsigtighed: Den største tjeneste, EU kan gøre dette kontinent, er at holde alle sine nye løfter. 
 
EØSU fremhæver to centrale områder, hvor civilsamfundets organisationer kan gøre en forskel, nemlig 
god forvaltningspraksis ud fra nøje fastlagte krav og bekæmpelsen af aids.  
 
I begge tilfælde opfordrer EØSU til, at de vigtigste internationale aktører inden for udviklingspolitikken 
fortsat mobiliseres samt, at de aktive afrikanske civilsamfundsorganisationer får lettere adgang til 
fællesskabsfinansiering. 
 

− Kontaktperson: Loïc Defaye 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loïc.defaye@eesc.europa.eu ) 
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• EU og resten af verden: det organiserede civilsamfunds rolle  
 
– Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 744/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 

Formålet med initiativudtalelsen er at blotlægge, definere og understrege EØSU’s og, mere generelt, det 
organiserede civilsamfunds nye rolle i forhold til EU og resten af verden, herunder den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik (FUSP).  

 
Denne udtalelse er resultatet af et længerevarende analytisk og praktisk arbejde samt den ekspertise, 
som EØSU har opbygget i relationerne med rådgivende organer og andre civilsamfundsorganisationer i 
ansøgerlande og visse tredjelande.  

 
Efter EØSU's vurdering giver globaliseringen sammen med udviklingen inden for videnskab og 
teknologi (især informationsteknologi) udslag i en strukturel integration af relationer mellem samfund i 
de traditionelle relationer mellem stater. 

 
EØSU bør i sin egenskab af talerør for det organiserede civilsamfund på europæisk niveau varetage en 
tredobbelt funktion: 
 
– talerør for det organiserede civilsamfund over for de andre EU-institutioner i spørgsmål vedrørende 

eksterne aktiviteter i kraft af sit demokratiske acquis og en procedure, der tilstræber konsensus 
mellem forskellige interesser  

– aktiv deltager i udformningen og udviklingen af EU-politikker vedrørende de eksterne aktiviteter 
– observatør af EU's politik udadtil og denne politiks økonomiske og sociale konsekvenser. 
 
EØSU anmoder EU's politiske institutioner til at indføre en metode med løbende dialog mellem 
institutionerne, der skal sigte mod 
 
– at levere klar og aktuel information og indsamle gyldig fælles viden om EU's eksterne aktiviteter, 

samt 
−  at skabe en fælles og sammenhængende opfattelse af, hvilken indsats der foreslås udviklet,    hvorfor 

der er brug for den, og hvordan den skal gennemføres. 
 
− Kontaktperson: Beatriz Porres  
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu) 
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7. RETLIGE ANLIGGENDER  
 
• Fællesskabets civilbeskyttelsesordning  
 
– Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
– Ref.: KOM(2006) 29 endelig – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006 
 
− Kontaktperson: Annika Korzinek  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
8. FORSKNING 
 
• Evaluering af Fællesskabets forskningsindsats  
 
– Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 387 endelig – CESE 729/2006 
 
– Hovedpunkter:  
 

I andet halvår 2004 gennemførte et panel bestående af tretten højt kvalificerede eksperter 
femårsevalueringen af Fællesskabet forskningspolitiske indsats i 1999-2003 som foreskrevet i 
afgørelserne om det sjette rammeprogram.  

 
• EØSU påskønner og støtter den indsats, der har været forbundet med den tredje 

femårsevaluering, og det store arbejde, der er udført af så intellektuelle ressourcer på så højt et 
niveau. 

 
• EØSU har gentagne gange talt for en betydelig stigning i det europæiske FTU-budget, og 

beklager derfor den foreslåede reduktion af beløbet. 
 

• EØSU understreger vigtigheden af øget deltagelse fra industrien for opnåelse af det mål, der blev 
opstillet på Det Europæiske Råds møde i Barcelona. 

 
• EØSU anbefaler, at der udvikles redskaber, der kan medvirke til at øge de private investeringer i 

forskning og udvikling. 
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• EØSU er enigt med panelet i, at det er nødvendigt i højere grad at gøre forskerne uafhængige og 

give dem større ansvar. 
 
− Kontaktperson: Václav Navrátil  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail: vaclav.navratil@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
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