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KORT BEGRUNDELSE

1. Særprogrammet har til formål at fremme og støtte ekspertisen inden for den europæiske 
forskning via et tættere samarbejde mellem forskningscentre, universiteter, offentlige 
organer og erhvervslivet, herunder SMV'er. Samarbejde og udveksling af information og 
viden er af afgørende betydning for, at forskningen kan nyde godt af den kreativitet, 
frihed og udvikling, den behøver for at kunne gøre opfindelser. Det er vigtigt, at 
projekter, der indebærer samarbejde mellem erhvervslivet og universiteter eller 
forskningscentre, ikke er alt for indtjeningsorienterede. Universiteterne skal garanteres 
uafhængighed, når de skal finde frem til forskningsprioriteter; en sådan uafhængighed må 
ikke underlægges erhvervslivets krav.

2. Grundforskning, som virksomhederne ofte overser - men uden hvilken der ikke kan 
findes nogen anvendt forskning - skal fremmes, til dels gennem partnerskaber med 
erhvervslivet og SMV'er, og skal være tilgængelig for et bredt publikum.

3. Det erkendes, at patenter kan muliggøre investering i forskning, og at intellektuelle 
ejendomsrettigheder kan bidrage til at finansiere forskning, men det er absolut 
nødvendigt at undgå monopoler inden for visse sektorer, at begrænse generelle patenter 
og afkorte den periode, hvor en opfindelse er omfattet af et patent. Der er også behov for, 
at Europa forpligter sig på internationalt plan til at fastsætte grænser for, hvad der kan 
patenteres (levende organismer, DNA og det menneskelige genom). Med hensyn til 
farmakologien bør patenter og priser ikke stå i vejen for en mere retfærdig adgang til 
behandling, og i tilfælde af alvorlige epidemier bør det være muligt at ophæve dem, som 
det allerede er blevet besluttet i forbindelse med sygdomme som aids på grundlag af 
WTO-aftaler.

4. Forskning, der finansieres under det syvende rammeprogram, og forskning, der udføres 
på universiteterne eller med offentlig finansiering, skal være tilgængelig og formidles, og 
bør medføre udveksling af viden og information. Den europæiske forskning bør forfølge 
mål, der går ud på at øge den tilgængelige viden og gavne almenvellet.

5. Hvad angår projekter om internationalt samarbejde, der er omfattet af det syvende 
rammeprogram, bør en værditilvækst som følge af gensidig udveksling af erfaringer og 
viden og lancering og gennemførelse af fælles forskningsprojekter være væsentlige 
kriterier, der ligger til grund for videnskabeligt samarbejde.

6. De nye informations- og kommunikationsteknologier kan være et ekstraordinært redskab 
til fremme af retten til at kommunikere, deltage og få adgang til og modtage information.
Projekter inden for informations- og kommunikationsteknologi under det syvende 
rammeprogram bør bidrage til at mindske den digitale kløft, der hænger sammen med 
forskellige muligheder for adgang - der er forskellig mellem landene indbyrdes og 
mellem nord og syd - og med de teknologier og den viden, der er nødvendig for at kunne 
udnytte dem.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden 
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, kultur,
konkurrenceevne og innovation, 
erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i den 
samlede strategiske satsning på Lissabon-
målene.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) I medfør af traktatens artikel 170 har 
Fællesskabet indgået en række internationale 
aftaler på forskningsområdet, og der bør 
gøres bestræbelser på at styrke det 
internationale forskningssamarbejde for 
yderligere at integrere Fællesskabet i det 
verdensomspændende forskersamfund.
Derfor bør dette særprogram være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, og -
på projektniveau og på gensidigt fordelagtigt 
grundlag - for deltagelse af enheder fra 
tredjelande og af internationale 
organisationer for videnskabeligt 
samarbejde.

(8) I medfør af traktatens artikel 170 har 
Fællesskabet indgået en række internationale 
aftaler på forskningsområdet, og der bør 
gøres bestræbelser på at styrke det 
internationale forskningssamarbejde for 
yderligere at integrere Fællesskabet i det 
verdensomspændende forskersamfund.
Derfor bør dette særprogram være åbent for 
deltagelse for lande, der har indgået de 
nødvendige aftaler med henblik herpå, det 
bør styrke samarbejdet med lande, som ikke 
har indgået aftaler med henblik herpå, og 
det bør - på projektniveau, under 
hensyntagen til almenvellet og på gensidigt 
fordelagtigt grundlag – være åbent for 
deltagelse af enheder fra tredjelande og af 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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internationale organisationer for 
videnskabeligt samarbejde.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(9) Forskningsaktiviteter under dette 
program bør gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper, herunder dem, der kommer til 
udtryk i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og bekræfte 
forskningens samfundsmæssige og 
humanistiske værdi med respekt for den 
etiske og kulturelle mangfoldighed.

Begrundelse

Forskningen er mere end nogensinde splittet mellem sine imponerende fremskridt og 
samfundet og dets økonomiske, politiske og kulturelle struktur, hvilket på en gang er både 
produktivt og destruktivt. Vi bør beskæftige os med de etiske spørgsmål og de spørgsmål, som 
de mange forskellige kulturelle synspunkter inden for forskningen rejser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 5
Betragtning 11 a (ny)

(11a) For at forenkle og reducere 
omkostningerne ved udbud bør 
Kommissionen skabe forudsætningerne for 
underretning af deltagerne i 
udbudsproceduren ved at etablere en 
database.

Begrundelse

Det skal være lettere for europæiske forskningsinstitutter og dem, der er interesserede i 
udbudsproceduren, at få adgang til programmet.
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Ændringsforslag 6
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. . Kommissionen sikrer evaluering af 
forskningsresultaterne og udarbejder en 
rapport om Kommissionens bidrag til et 
dynamisk vidensamfund i Europa.

Begrundelse

Kommissionen skal dokumentere, at programmets målsætning om et dynamisk vidensamfund i 
Europa faktisk er opfyldt.

Ændringsforslag 7
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

5. Kommissionen underretter regelmæssigt 
udvalget og Europa-Parlamentets 
korresponderende udvalg om, hvordan det 
går med gennemførelsen af særprogrammet 
som helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som 
får tilskud under programmet.

Begrundelse

Kommissionen forelægger her forskrifter til en komitologiprocedure inden for rammerne af 
samarbejdet med Rådet. Det er hensigtsmæssigt, at også budgetmyndighedens anden gren 
underrettes om programmets gennemførelse.

Ændringsforslag 8
Artikel 8, stk. 5 a (nyt)

5a. Kommissionen forelægger denne 
retsakt samt en rapport om gennemførelsen 
af særprogrammet for de kompetente 
organer til fornyet behandling i så god tid, 
at proceduren med henblik på ændring af 
denne retsakt kan være afsluttet ved 
udgangen af 2010.

Begrundelse

Ved at gennemgå retsakten under dens planlagte periode (midtvejsrevision) er der mulighed 
for at reagere på hindringer for gennemførelsen og på den øvrige udvikling i forbindelse med 
evaluering og eventuel revision. På grund af den opstartsfase, programmet har i praksis, 
ligger tidspunktet for gennemgangen et år efter midten af programperioden. På den måde 
skulle det være muligt at foretage en pålidelig vurdering.
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Ændringsforslag 9
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

afsnit 2

Det fælles sigte for alle temaer er at bidrage 
til en bæredygtig udvikling ved at fremme 
den mest avancerede forskning på de 
udvalgte områder.

Hovedformålet med forskningen bør være 
at øge den tilgængelige viden. Det fælles 
sigte for alle temaer er at bidrage til en 
forøgelse af den tilgængelige viden og til en 
bæredygtig udvikling ved at fremme den 
mest avancerede forskning på de udvalgte 
områder. Forskning er et grundlæggende 
instrument til fremme af social inddragelse, 
aktivt medborgerskab og deltagelse, 
økonomisk vækst, konkurrenceevne, 
sundhed og livskvalitet.

Begrundelse

Forskning og videnskab hænger i stadig højere grad sammen med konkurrenceevne, økonomi 
eller input og fordele for erhvervslivet. Videnskabelig forskning skal hovedsageligt betragtes 
som en aktivitet, der går ud på at øge den tilgængelige viden.

Ændringsforslag 10
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

afsnit 2 a (nyt)

I forbindelse med partnerskaber mellem 
universiteter og erhvervslivet vil 
Kommissionen påtage sig at formidle 
resultaterne af grundforskning og anvendt 
forskning, når det er i offentlighedens 
interesse og bidrager til almenvellet.

Begrundelse

For at opfylde forpligtelserne i Lissabon-dagsordenen, bør hovedsigtet med den europæiske 
forskning være at udbrede og demokratisere viden. I projekter, der finansieres under det 
syvende rammeprogram, og som indebærer samarbejde mellem erhvervslivet og universiteter, 
bør det garanteres, at der vil blive gennemført forskning i temaer, der ikke har nogen direkte 
industrielle spin-offs, og at forskningsresultaterne vil være tilgængelige og anvendelige for 
den brede befolkning, navnlig når sådanne resultater bidrager til forbedring og udvikling af 
samfundet.
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Ændringsforslag 11
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse, led 4 a (nyt)

- specifikke uddannelsesinitiativer, der 
tilrettelægges i samarbejde med 
eksisterende netværk af aktører (offentlige 
myndigheder, brugere, erhvervslivet, 
civilsamfundet), og som sigter mod at 
indsamle og indberette positive erfaringer 
samt "fiaskoer" som en naturlig del af 
projektgennemførelsen, som det er vigtigt at 
følge op på;

Ændringsforslag 12
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Internationalt samarbejde, afsnit 1, indledning

Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde skal understøtte en 
international videnskabs- og teknologipolitik 
med to indbyrdes forbundne formål:

Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde skal understøtte en 
international videnskabs- og teknologipolitik 
med tre indbyrdes forbundne formål:

Ændringsforslag 13
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Internationalt samarbejde, afsnit 1, led 1

- at støtte den europæiske konkurrenceevne
gennem strategiske forskningspartnerskaber 
med tredjelande, herunder højt 
industrialiserede lande og vækstøkonomier, 
inden for videnskab og teknologi samt 
tilbud til de bedste tredjelandsforskere om at 
arbejde i og med Europa

- at støtte forskningsprojekter af universel 
værdi gennem strategiske 
forskningspartnerskaber med tredjelande, 
herunder højt industrialiserede lande og 
vækstøkonomier, ved at støtte mobiliteten 
for tredjelandsforskere for at sikre, at de har 
de bedste betingelser for at arbejde i og med 
Europa, og ved at fremme deres 
efterfølgende hjemvenden til deres 
oprindelsesland;

Begrundelse

Det europæiske forskningssystem bør tilskyndes til at være åbent over for udenlandske 
forskere ved at skabe de optimale betingelser for at sætte dem i stand til fortsat at samarbejde 
med Europa, når de er vendt tilbage til deres oprindelsesland, og til at anvende resultaterne 
af fælles forskning på en god måde. I projekter, der indebærer internationalt samarbejde, 
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uanset om det er mellem lande eller mellem blandede forskerteam, skal der endvidere tages 
hensyn til de forskellige prioriteringer på en retfærdig og afbalanceret måde.

Ændringsforslag 14
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Internationalt samarbejde, afsnit 1, led 1 a (nyt)

- at sikre, at resultater og fordele af 
universel værdi, som forskningen har 
medført, er generelt tilgængelige og 
anvendelige;

Ændringsforslag 15
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Internationalt samarbejde, afsnit 1, led 2

- at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter i 
parternes gensidige interesse og til deres 
gensidige fordel.

- at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter, at 
forbedre begrebet internationalt 
samarbejde og dele viden og information.

Ændringsforslag 16
Bilag I, Videnskabelige og teknologiske mål samt hovedlinjer for temaerne og aktionerne, 

Internationalt samarbejde, afsnit 2

EU's politik for internationalt 
forskningssamarbejde skal fremhæve og 
udbygge samarbejdet om generering, deling 
og udnyttelse af viden gennem ligeværdige 
forskningspartnerskaber under hensyntagen 
til særlige nationale eller regionale forhold, 
den samfundsøkonomiske kontekst og 
partnerlandenes videngrundlag. Det 
strategiske mål er at forbedre EU's 
konkurrenceevne og styrke en bæredygtig 
global udvikling gennem sådanne 
partnerskaber mellem EU og tredjelande på 
bilateralt, regionalt og globalt niveau til 
gensidig gavn og fordel. I den forbindelse 
bør EU's rolle som global aktør også 
fremmes via multilaterale og internationale 
forskningsprogrammer. Aktioner med 
henblik på internationalt 

EU's politik for internationalt 
forskningssamarbejde skal fremhæve og 
udbygge samarbejdet om generering, deling 
og udnyttelse af viden gennem ligeværdige 
forskningspartnerskaber under hensyntagen 
til særlige internationale, nationale eller 
regionale forhold, den samfundsøkonomiske 
kontekst og partnerlandenes videngrundlag 
og europæiske prioriteringer. Det 
strategiske mål er at forbedre EU's 
konkurrenceevne og styrke en bæredygtig 
global udvikling gennem sådanne 
partnerskaber mellem EU og tredjelande på 
bilateralt, regionalt og globalt niveau baseret 
på den offentlige og kollektive interesse. I 
den forbindelse bør EU's rolle som global 
aktør også fremmes via multilaterale og 
internationale forskningsprogrammer.
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forskningssamarbejde knyttes sammen med 
mere generelle politiske spørgsmål for at 
kunne bidrage til at opfylde EU's 
internationale forpligtelser, udbrede 
europæiske værdier, styrke 
konkurrenceevnen, skabe 
samfundsøkonomisk vækst, forbedre 
miljøbeskyttelsen og skabe øget velfærd 
med en bæredygtig global udvikling som 
overordnet mål.

Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde knyttes sammen med 
mere generelle politiske spørgsmål for at 
kunne bidrage til at opfylde EU's 
internationale forpligtelser og til en deling 
af resultater med henblik på at styrke 
konkurrenceevnen, skabe 
samfundsøkonomisk vækst, forbedre 
miljøbeskyttelsen og skabe øget velfærd 
med en bæredygtig global udvikling som 
overordnet mål.

Ændringsforslag 17
Bilag I, Temaer, tema 1, Hovedlinjer, afsnit 4 a (nyt)

Forebyggelse og information om alle 
aspekter af folkesundheden bør ikke blot 
være et spørgsmål, som de enkelte 
sundhedsministerier, forskningscentre og 
hospitaler beskæftiger sig med; der bør 
skabes synergi med uddannelsessektoren 
med henblik på målrettet 
sundhedsuddannelse og 
forebyggelsesaktiviteter (kurser, screening, 
pjecer).

Ændringsforslag 18
Bilag I, Temaer, tema 3, Mål

At gøre det europæiske erhvervsliv mere 
konkurrencedygtig og sætte Europa i stand 
til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), så de 
samfundsmæssige og økonomiske behov 
opfyldes. Aktiviteterne skal styrke Europas 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
inden for ikt, sætte gang i innovation 
gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt på 
ikt-området hurtigt omsættes i fordele for 
Europas borgere, virksomheder, industri og 
myndigheder.

At gøre den europæiske sektor for 
informations- og kommunikationsteknologi 
(ikt) mere konkurrencedygtig og sætte 
Europa i stand til at skabe et åbent og 
rummeligt informationssamfund, der 
respekterer menneskerettigheder, 
ytringsfrihed og kulturel og sproglig 
mangfoldighed som vedtaget på den 
internationale ikt-konference i Tunis, og 
som bidrager til at mindske de store 
uligheder med hensyn til udvikling af ikt 
mellem og inden for landene. Aktiviteterne 
skal styrke Europas videnskabelige og 
teknologiske grundlag inden for ikt, sætte 
gang i innovation og udvikling gennem brug 
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af ikt og sikre, at fremskridt på ikt-området 
hurtigt omsættes i fordele for Europas 
borgere, universiteter, forskningscentre,
virksomheder, industri og myndigheder og 
for de vækstlande, hvormed der allerede 
gennemføres netværkssamarbejdsprojekter 
(EUMEDIS og EUMEDCONTACT for 
Middelhavsområdet, @LIS for 
Latinamerika og ASI@JCT for Asien).

Begrundelse

De nye informations- og kommunikationsteknologier (ikt) spiller en stadig mere fremtrædende 
rolle i det moderne samfund. De har betydning for regeringsførelse, uddannelse, information, 
industriel udvikling, miljø og milliarder af menneskers hverdag. EU må bidrage til at skabe et 
informationssamfund, hvor teknologi, infrastruktur og tjenesteydelser er redskaber, der skal 
bruges til at tjene befolkningen. At gøre informationssamfundet åbent og rummeligt 
indebærer også, at den enorme kløft mellem regioner (landdistrikter), sociale grupper 
(ugunstigt stillede grupper) og nord og syd mindskes.

Ændringsforslag 19
Bilag I, Temaer, tema 3, Indledning, afsnit 1

Informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt) spiller en 
helt enestående og veldokumenteret rolle, 
når det gælder om at fremme innovation, 
kreativitet og konkurrenceevne i alle 
industri- og servicesektorer. Den er 
afgørende for, at vi kan løse centrale 
samfundsproblemer og modernisere de 
offentlige tjenester, og den danner grundlag 
for fremskridt inden for alle videnskabelige 
og teknologiske områder. Europa er derfor 
nødt til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for ikt og sikre, at ikt-
baserede tjenester og produkter udnyttes til 
at størst mulig gavn for borgere og 
virksomheder.

Informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt) spiller en 
helt enestående og veldokumenteret rolle, 
når det gælder om at fremme innovation, 
kreativitet og konkurrenceevne i alle 
industri- og servicesektorer. Ikt kan også 
spille en vigtig rolle i formidlingen af
knowhow, viden og forskningsresultater, og 
når adgangen hertil skal sikres. Den er 
afgørende for, at vi kan løse centrale 
samfundsproblemer og modernisere de 
offentlige tjenester, og den danner grundlag 
for fremskridt inden for alle videnskabelige 
og teknologiske områder. Den bidrager til at 
forbedre og sprede adgangen til 
information og bør fremme et aktivt 
medborgerskab. Europa er derfor nødt til at 
styre den fremtidige udvikling inden for ikt i 
retning af åbenhed og rummelighed og 
sikre, at ikt-baserede tjenester og produkter 
udnyttes til at størst mulig gavn for borgere 
og virksomheder.
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Ændringsforslag 20
Bilag I, Temaer, tema 3, Anvendelsesforskning, Ikt, der opfylder samfundsmæssige behov, 

led 2

- Til brug for offentlige forvaltninger:
udnyttelse af ikt på et tværfagligt grundlag i 
offentlige forvaltninger kombineret med 
organisatoriske ændringer og nye 
færdigheder for at kunne tilbyde hele 
befolkningen innovative tjenester og ydelser 
med borgerne i centrum, avanceret ikt-
baseret forskning og løsninger for at 
forbedre de demokratiske processer og den 
offentlige sektors effektivitet og kvalitet, 
samspil med og mellem lokalforvaltninger 
og centraladministrationen samt støtte til 
lovgivningsprocessen og den politiske 
beslutningsproces på alle niveauer i 
demokratiet.

- Til brug for offentlige forvaltninger:
udnyttelse af ikt på et tværfagligt grundlag i 
offentlige forvaltninger kombineret med 
organisatoriske ændringer, reengineering-
processer og nye færdigheder for at kunne 
tilbyde hele befolkningen innovative 
tjenester og ydelser med borgerne i centrum, 
avanceret ikt-baseret forskning og løsninger 
for at forbedre de demokratiske processer og 
den offentlige sektors effektivitet og kvalitet, 
samspil med og mellem lokalforvaltninger 
og centraladministrationen samt støtte til 
lovgivningsprocessen og den politiske 
beslutningsproces på alle niveauer i 
demokratiet.

Ændringsforslag 21
Bilag I, Temaer, tema 3, Anvendelsesforskning, Ikt til fremme af indhold, kreativitet og 

personlig udvikling, led 2 a (nyt)

- beskyttelse, bevarelse og forbedring af den 
kulturelle arv, herunder menneskers 
boligmiljø: teknologier til miljøvenlig og 
bæredygtig forvaltning af det menneskelige 
miljø, herunder bebyggede områder, 
byområder, landskaber, samt beskyttelse, 
bevarelse og optimal udnyttelse og 
integration af den kulturelle arv, herunder 
vurdering af virkningerne på miljøet, 
modeller og redskaber til risikoevaluering, 
avancerede og ikke-destruktive teknikker til 
påvisning af skader, nye 
restaureringsprodukter og -metoder, 
afhjælpnings- og tilpasningsstrategier for 
en bæredygtig forvaltning af 
bygningsværker og kulturgenstande;



(Ekstern oversættelse)

AD\607167DA.doc 13/13 PE 367.924v03-00

DA

PROCEDURE

Titel Forslag til Rådets beslutning om særprogrammet 'Samarbejde' til 
gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-13)

Procedurenummer KOM(2005)0440 - C6-0381/2005 -2005/0185(CNS))
Korresponderende udvalg ITRE
Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet
CULT
17.11.2005

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse 
på plenarmødet
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Giovanni Berlinguer
7.10.2005

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 23.1.2006 23.32.2006 0.0.0000
Dato for vedtagelse 21.3.2006
Resultat af den endelige afstemning +: 25

–: 1
0: 0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni 
Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Claire Gibault, 
Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila 
Novak, Doris Pack, Rolandas Pavilionis, Zdzisław Zbigniew 
Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, 
Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Gyula Hegyi, Mario Mauro, Jaroslav Zvěřina

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog) ...


