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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 5/03 Rygning i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg og Bruxelles

Nr. 12/03 Elektronisk fremsendelse af dagsordener for udvalg og delegationer

Nr. 13/03 Udstillinger

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

Bruxelles : Paul-Henri Spaak 8B/66 Tlf.  43722

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

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

På mødet den 7. april 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Enrique MONSONIS DOMINGO

var valgt i stedet for Isidoro SANCHEZ GARCIA (ELDR/ES) med virkning fra den 26. marts 2003.

* * *

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

På mødet den 7. april 2003 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Ulla Maija AALTONEN

var valgt i stedet for Heidi Anneli HAUTALA (Verts/ALE) med virkning fra den 7. april 2003.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 30.04.2003)

Stiller Emne Nr

Caroline Lucas Via Baltica-motorvejen E-1032/03

Cristiana Muscardini Hungersnød i Afrika E-1033/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1034/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1035/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1036/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1037/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1038/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1039/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1040/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1041/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1042/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1043/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1044/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1045/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Leader +-
programmet

E-1046/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Life III,
femte handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1047/03
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Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1048/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1049/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Life III,
femte handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1050/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra Life III,
femte handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1051/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1052/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1053/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1054/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1055/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1056/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1057/03
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Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1058/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Life III, femte
handlingsprogram inden for miljøet og bæredygtig
udvikling og uddannelses- og oplysningsaktioner på
miljøområdet

E-1059/03

Jonas Sjöstedt Finansiering af svenske bufferfonde E-1060/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Told 2002-
programmet

E-1061/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1062/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-prorgammet

E-1063/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1064/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1065/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-prorgammet

E-1066/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-prorgammet

E-1067/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1068/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-prorgammet

E-1069/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1070/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1071/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1072/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1073/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Leonardo da
Vinci-programmet

E-1074/03
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Claude Moraes Forskelsbehandling af handicappede i forbindelse med
rejser

E-1075/03

Peter Skinner Motorola Computer Group og Wordsworth Technologies
Ltd og prisbinding

E-1076/03

Alexander de Roo Opkrævning i Nederlandene af en afgift for bortskaffelse
af bilvrag

E-1077/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1078/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1079/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1080/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1081/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1082/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1083/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1084/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1085/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra handlingsplanen
til sikker anvendelse af internet

E-1086/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsplanen til sikker anvendelse af internet

E-1087/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra handlingsplanen
til sikker anvendelse af internet

E-1088/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra handlingsplanen
til sikker anvendelse af internet

E-1089/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra handlingsplanen
til sikker anvendelse af internet

E-1090/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1091/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1092/03
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Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1093/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1094/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1095/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1096/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1097/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1098/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1099/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1100/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1101/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1102/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet for civilbeskyttelse

E-1103/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1104/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1105/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1106/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1107/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1108/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1109/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1110/03
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Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1111/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-Ouverture
II-programmet

E-1112/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-
Ouverture II-programmet

E-1113/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-Ouverture
II-programmet

E-1114/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-Ouverture
II-programmet

E-1115/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Ecos-Ouverture
II-programmet

E-1116/03

Bart Staes Mærkning af fødevarer efter EU's udvidelse E-1117/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1118/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1119/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1120/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1121/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1122/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Den Europæiske
Regionaludviklingsfond

E-1123/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1124/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Regionaludviklingsfond

E-1125/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1126/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1127/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1128/03
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Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1129/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1130/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1131/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1132/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1133/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1134/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1135/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1136/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1137/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra
handlingsprogrammet til fordel for vandrende
arbejdstagere

E-1138/03

Joke Swiebel Turister på transit gennem Bulgarien - afpresning P-1139/03

Stavros Xarchakos EBLUL og den systematiske bagtalelse af et EU-
medlemsland

E-1140/03

Stavros Xarchakos Jordskred i Grækenland og deres virkninger for
infrastrukturprojekterne

E-1141/03

Stavros Xarchakos Beskyttelse af de arkæologiske udstillingsgenstande i
Iraks museer

E-1142/03

Christopher Huhne Synshæmmedes adgang til digitale tjenester E-1143/03

Christopher Huhne Slagtekyllingers velfærd E-1144/03
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Charles Tannock og andre Handel med katte- og hundepelse E-1145/03

Paulo Casaca Afskaffelse af justeringskoefficienten for tjenestemænds
pensioner

E-1146/03

Giovanni Pittella V.I.L.A. S.r.l. P-1147/03

Graham Watson Seychellerne E-1148/03

Graham Watson Seychellerne E-1149/03

Graham Watson Seychellerne E-1150/03

Richard Corbett Prisdifferentiering af lægemidler, der sælges i
udviklingslandene

E-1151/03

Joke Swiebel Turister på transit gennem Bulgarien - afpresning E-1152/03

Ilda Figueiredo Om Forest Focus-programmet og foranstaltningerne til
forebyggelse af skovbrande

E-1153/03

Karl-Heinz Florenz og andre Forordning (EF) nr. 1774/2002, anvendelse af
affaldsfødevarer og produkter fra fødevareindustrien i EU-
landene

E-1154/03

Mario Mauro og Giuseppe Gargani Antennemaster og respekt for miljøet E-1155/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings og Garantifond for Landbruget

E-1156/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1157/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1158/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1159/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for landbruget

E-1160/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1161/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for landbruget

E-1162/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1163/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1164/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1165/03
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Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1166/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1167/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1168/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1169/03

Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra Tempus III-
programmet

E-1170/03

Chris Davies Den spanske nationale vandplan og Kommissionens evne
til at læse dokumenter

P-1171/03

Rolf Linkohr EU's rådgivning af borgerne i medlemsstaterne P-1172/03

Christos Folias En europæisk vision om en institutionel ramme for
samfinansierede projekter

E-1173/03

Caroline Lucas Nuklear sikkerhed på militære anlæg i Det Forenede
Kongerige og andre medlemsstater

E-1174/03

Graham Watson Digitalisering af historiske databaser E-1175/03

María Sornosa Martínez Fællesskabsmidler til Spanien E-1176/03

Raimon Obiols i Germà Telefonaflytninger i Rådet E-1177/03

Brice Hortefeux og Christine De
Veyrac

Forslag fra Kommissionen vedrørende direktiv
1999/96/EF

E-1178/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Styresystemer, software og programmerings- og
udviklingsmiljøer til driften af de af Europol anvendte
systemer

E-1179/03

Marco Pannella og andre Hemmeligt vietnamesisk fængsel etableret ved grænsen til
Cambodja til tilbageholdelse af personer tilhørende
Montagnard-stammen, som er blevet repatrieret efter at
have anmodet om asyl, og tilfælde af arrestationer, tortur
og forsvindinger

E-1180/03

Marco Pannella og andre De vietnamesiske myndigheders arrestation af personer
tilhørende Montagnard-stammen på grund af mistanke
om, at de støtter Montagnard-fonden, er kristne og hverver
medlemmer til Det Radikale Transnationale Parti

E-1181/03

Marco Pannella og andre De vietnamesiske myndigheders vilkårlige arrestation og
tortur af personer tilhørende Montagnard-stammen
(Degar)

E-1182/03
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Erik Meijer Ændrede lufttrafikstrømme som følge af subventioneret
samarbejde mellem regionale lufthavne og nye
priskonkurrenter

E-1183/03

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte E-1184/03

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte E-1185/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra det finansielle
instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF)

E-1186/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra det finansielle
instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF)

E-1187/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra det
finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF)

E-1188/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra det finansielle
instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF)

E-1189/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra det finansielle
instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF)

E-1190/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1191/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1192/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1193/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1194/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1195/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1196/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1197/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1198/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1199/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1200/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1201/03
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Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1202/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler fra
"sportsprogrammet for handicappede"

E-1203/03

Niels Busk Statsstøtte til italienske landmænd P-1204/03

Alexandros Alavanos Forbud mod partiet HADEP i Tyrkiet E-1205/03

Alexandros Alavanos Europæiske uddannelsesprogrammer, som omfatter
Tyrkiet

E-1206/03

Alexandros Alavanos Personer, der har fået arbejde gennem lokale
beskæftigelsesaftaler

E-1207/03

Alexandros Alavanos Fremskridt i forbindelse med programmerne for udvikling
af laboratorier og strukturer for teknisk uddannelse

E-1208/03

Alexandros Alavanos Uddeling af spædbørnsmælk i afrikanske lande E-1209/03

Roberta Angelilli Ancona Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1210/03

Roberta Angelilli Carrara Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1211/03

Roberta Angelilli Firenze Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1212/03

Roberta Angelilli Livorno Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1213/03

Roberta Angelilli Macerata Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter
for at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1214/03

Roberta Angelilli Massa Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1215/03

Roberta Angelilli Perugia Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1216/03

Roberta Angelilli Pesaro Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1217/03

Roberta Angelilli Pisa Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1218/03

Roberta Angelilli Pistoia Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for
at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1219/03

Roberta Angelilli Prato Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1220/03
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Roberta Angelilli Siena Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1221/03

Roberta Angelilli Terni Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1222/03

Roberta Angelilli Fiumicino Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter
for at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1223/03

Roberta Angelilli Frosinone Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter
for at fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1224/03

Mogens Camre Tysk statsstøtte til håndværkere, der påtager sig arbejde i
andre EU-lande

E-1225/03

Freddy Blak og Anne Jensen Beskyttelse af eksportchauffører mod voldelige overfald E-1226/03

Anne Jensen Periodisk syn af motorkøretøjer til personbefordring E-1227/03

José Ribeiro e Castro Oversvømmelser i Mozambique E-1228/03

Freddy Blak Forstærket retsligt samarbejde E-1229/03

Freddy Blak Forstærket retsligt samarbejde E-1230/03

Christopher Huhne EF-kørekortsudvalget E-1231/03

Nicholas Clegg Medlemsstaternes politikker om lufthavnsudvidelse E-1232/03

Miquel Mayol i Raynal Lukning af den baskiske avis Euskaldunon Egunkaria E-1233/03

Miquel Mayol i Raynal Lukning af den baskiske avis Euskaldunon Egunkaria E-1234/03

Roberta Angelilli Rom Kommunes udnyttelse af midler til aktiviteter for at
fremme en bæredygtig byudvikling i EU

E-1235/03

Bart Staes Salg af pc'er med præinstalleret styresystem E-1236/03

Diana Wallis EØS-aftale i forbindelse med EU's udvidelse P-1237/03

Chris Davies Afhængighed af benzodiazepiner E-1238/03

Chris Davies Sundhedsadvarsler på cigaretpakker E-1239/03

Chris Davies EU's affaldsstrategi E-1240/03

Chris Davies Fødevaremærkning E-1241/03

Chris Davies Deponeringsdirektiv E-1242/03

Chris Davies Delfiners død E-1243/03

Chris Davies Methyldibromo glutaronitril E-1244/03

Antonio Di Pietro Anlæg af en fyldplads for rødt slam hidrørende fra
forarbejdning af bauxit i havet ved Portoscuso (Cagliari)
på Sardinien

E-1245/03
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Kathleen Van Brempt Sikkerhed i forbindelse med autoværn E-1246/03

Robert Evans Burmesiske flygtninge E-1247/03

Brice Hortefeux Hjerneflugt E-1248/03

Olivier Dupuis Ingen skolegang for tjetjenske børn og ingen
personregistrering af nyfødte tjetjenere i Aserbajdsjan

E-1249/03

Herman Schmid GATS - Liberalisering af markedet for drikkevand P-1250/03

Carlos Bautista Ojeda Krise i den europæiske turistsektor P-1251/03

Freddy Blak Et fælles europæisk retursystem E-1252/03

Carlos Bautista Ojeda Krise i den europæiske turistsektor E-1253/03

Bernard Poignant Statistisk registrering af udveksling af goder mellem Det
Europæiske Fællesskabs medlemsstater

E-1254/03

Hanja Maij-Weggen Menneskerettighederne i Vietnam E-1255/03

Camilo Nogueira Román Etablering af Det EuropæiskeAgentur for Maritim
Sikkerhed i Galicien

E-1256/03

Camilo Nogueira Román EU's initiativ til en revision af FN's havretskonvention
med henblik på beskyttelse af kyststater

E-1257/03

Camilo Nogueira Román Skibsbygning på skibsværftet Izar-Fene i Ria do Ferrol,
Galicien

E-1258/03

Camilo Nogueira Román EU's indsats til løsning af problemerne i forbindelse med
oppumpning af dieselolie fra Prestige

E-1259/03

Camilo Nogueira Román Galiciske fartøjers involvering i udviklingen af
fiskerisektoren i Brasilien

E-1260/03

Camilo Nogueira Román Fraværet af betragtninger over de spanske myndigheders
ansvar i Kommissionens meddelelse til Rådet af 5. marts
2003

E-1261/03

Camilo Nogueira Román Ændring af den internationale ordning om godtgørelse og
erstatningsansvar inden for rammerne af Den
Internationale konvention om erstatningsansvar

E-1262/03

Camilo Nogueira Román Anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i
forbindelse genoprettelse af skaderne efter Prestige-
katastrofen i Galicien og i de øvrige ramte regioner

E-1263/03

Camilo Nogueira Román Anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i
forbindelse med Prestige-katastrofen i Galicien og i de
øvrige ramte regioner

E-1264/03
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Camilo Nogueira Román Resultaterne af beslutningen i Rådet (transport) i
december 2002 om indgåelse af aftaler mellem staterne og
deres respektive industrier

E-1265/03

Caroline Lucas TRIPs, UPOV og landmændenes rettigheder P-1266/03

Ioannis Marinos Odysseus-programmet E-1267/03

Antonio Di Pietro Italiensk lovbestemmelse om lokale radiostationer E-1268/03

Bartho Pronk Anmodning om et kørekort i en anden EU-medlemsstat E-1269/03

Marianne Eriksson Krænkelser af menneskerettighederne i Burma E-1270/03

Hanja Maij-Weggen Tilbageholdelse af Juan Carlos Gonzalez Leiva på Cuba E-1271/03

Hanja Maij-Weggen Den tyrkiske regerings forskelsbehandling af europæere E-1272/03

Hanja Maij-Weggen Beslutning om primatcentret (BPRC) E-1273/03

Gabriele Stauner Interessekonflikter hos Eurostat P-1274/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Manglende lægetilsyn vedrørende de baskiske politiske
fanger

P-1275/03

Dana Scallon Forordning om reproduktiv og seksuel sundhed og
rettigheder i udviklingslande

E-1276/03

Dana Scallon Uniater i Rumænien E-1277/03

Dana Scallon Uniater i Rumænien E-1278/03

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso Mangel på lægehjælp til baskiske politiske fanger E-1279/03

María Sornosa Martínez Ukorrekt gennemførelse af direktiv 2002/49/EF i spansk
ret

E-1280/03

María Sornosa Martínez Lovgivning om boligstandarder i EU E-1281/03

Ria Oomen-Ruijten Rød dieselolie i landbrugskøretøjer E-1282/03

Amalia Sartori Kontrol af design, fremstilling og import af implantable
medicinske anordninger i klasse III (i særdeleshed
kunstige hjerteklapper)

P-1283/03

Mario Borghezio EU-intervention for at sikre krigsfangerne i Irak en
respektfuld og civiliseret behandling

E-1284/03

Mario Borghezio EU-intervention for at sikre krigsfangerne i Irak en
respektfuld og civiliseret behandling

E-1285/03

Michl Ebner Koppefare P-1286/03

Olivier Dupuis Folkeafstemning i Tjetjenien - en makaber farce P-1287/03

Giovanni Pittella Lov nr. 383 af 18.10.2001 E-1288/03
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Elly Plooij-van Gorsel Forstyrrelser i markedsadgangen til Folkerepublikken
Kina for fotoprodukter: Særlige importafgifter , som ikke
er i overensstemmelse med aftaler indgået i WTO-regi

E-1289/03

Camilo Nogueira Román Antidumpingforanstaltninger ved indførsel af
ferrolegeringer. Problemet med virksomheden
Ferroatlántica i EU i Dumbria, Costa da Morte, Galicien

E-1290/03

Gabriele Stauner "Cellule de Communication" E-1291/03

Mark Watts Eksport af levende kvæg til tredjelande E-1292/03

Claude Moraes Fremskridt med hensyn til forslagene fra Det Europæiske
Råd i Sevilla

E-1293/03

José Ribeiro e Castro Venezuela - en demokratisk løsning på krisen E-1294/03

José Ribeiro e Castro Politiske fanger i Cuba E-1295/03

José Ribeiro e Castro Nigeria - væbnede sammenstød i den sydlige del af landet E-1296/03

José Ribeiro e Castro Massakrer i Kashmir E-1297/03

José Ribeiro e Castro Olivença (Portugal/Spanien) og Ponte da Ajuda E-1298/03

Linda McAvan Pumpede kyllinger P-1299/03

Gabriele Stauner Administrative undersøgelser af Edith Cresson E-1300/03

Emilia Müller Støtte til akvakultur i henhold til forordning (EF) nr.
1257/1999

E-1301/03

David Bowe Publikationen "Let me tell you a secret about the
environment" (ISBN 92-894-3866-5)

E-1302/03

Spørgsmål annulleret E-1303/03

David Bowe Behandling af CFC- og HCFC-holdigt udstyr E-1304/03

Jan Dhaene Registrering af biler med henblik på at hæve
afsætningstallene

E-1305/03

Bernd Lange Videreudvikling af den europæiske emissionslovgivning
for personbiler

E-1306/03

Bill Newton Dunn Armillatox E-1307/03

Bill Newton Dunn Krænkelse af menneskerettigheder i Nordkorea E-1308/03

Bill Newton Dunn Krænkelse af menneskerettigheder i Laos E-1309/03

Bill Newton Dunn Abubakir, nigeriansk statsborger og praktiserende kristen E-1310/03

Bill Newton Dunn Cubanske myndigheders fængsling af Oscar Elias Biscet E-1311/03

Bill Newton Dunn Siham Qandah, kristen jordaner E-1312/03
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Torben Lund Polsk særlov om anlæg af veje, som omgår kravene om
miljøindvirkningsvurdering

E-1313/03

Jean Lambert Stemmeret for EU-borgere, som bor i et andet EU-land E-1314/03

Bernard Poignant De franske regioners graduering af den indenlandske
afgift på olieprodukter

E-1315/03

Hanja Maij-Weggen Papuas autonomi (Indonesien) E-1316/03

Nelly Maes Iværksættelse af fællesskabsprogrammer i Slovakiet E-1317/03

Erik Meijer Frygt for opretholdelse af offentlige tjenesteydelser uden
for Europa på baggrund af EU's position under
forhandlingerne WTO-GATS 2

E-1318/03

Elly Plooij-van Gorsel Formodning om konkurrenceforvridning som følge af
ikke-tilladt spansk statsstøtte til skibsbygningsindustrien

E-1319/03

Richard Balfe og andre Afklaring af status for fenthion hvad angår sikkerheden og
bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

E-1320/03

José Ribeiro e Castro Angola - Flygtningenes tilbagevenden E-1321/03

José Ribeiro e Castro Zimbabwe - Jord - Vold - Nepotisme E-1322/03

Elizabeth Lynne Konsekvenserne for små kedelfabrikanter af direktivet om
trykbærende udstyr

E-1323/03

Jens-Peter Bonde Santiago Gómez-Reinos udtalelse vedrørende Santer-
Kommissionens afgang

E-1324/03

Erik Meijer Transdnestriens øgede afhængighed af Ukraine og
Rusland som følge af EU's og De Forenede Staters
isolering

E-1325/03

Spørgsmål annulleret E-1326/03

Spørgsmål annulleret E-1327/03

Spørgsmål annulleret E-1328/03

Sérgio Marques Prestige: EU-støtte E-1329/03

Sérgio Marques Prestige: EU-støtte E-1330/03

André Brie Minefelter ved Grækenlands (østlige) grænse til Tyrkiet E-1331/03

Nicholas Clegg Gennemsigtighed i de handelspolitiske diskussioner E-1332/03

Cristiana Muscardini Ulovlig anvendelse af bankgebyrer E-1333/03

Luigi Cocilovo Moms på bøger E-1334/03

Freddy Blak Dansk emballageafgift P-1335/03
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Ilka Schröder Forfølgelse af homoseksuelle i de palæstinensiske
selvstyreområder

P-1336/03

Antonios Trakatellis Beskyttelse af miljøet mod bortkastelse af slam på
lossepladser og gennemførelse af integreret
affaldshåndtering i Grækenland

P-1337/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Forfølgelse af homoseksuelle i den Palæstinensiske
Myndigheds områder og israelske udvisninger af
palæstinensiske homoseksuelle

E-1338/03

Maurizio Turco og Marco Cappato Forfølgelse af homoseksuelle i den Palæstinensiske
Myndigheds områder og israelske udvisninger af
palæstinensiske homoseksuelle

E-1339/03

Marjo Matikainen-Kallström Finansiering af forskning i prion-sygdomme under det
sjette rammeprogram for forskning

E-1340/03

Marco Cappato Anholdelse af den sudanesiske statsborger Tawfiq Salih
Abu Kadouk

E-1341/03

Benedetto Della Vedova Ret til religionsfrihed i Indien E-1342/03

Bartho Pronk Evaluering af direktiv 96/71/EF (fortsat) E-1343/03

Charles Tannock Eurodac og databeskyttelse P-1344/03

Mario Borghezio EU-sanktioner over for europæiske bankers
kollaboratørvirksomhed med styret i Bagdad

P-1345/03

Ilka Schröder Forfølgelse af homoseksuelle i de palæstinensiske
selvstyreområder

E-1346/03

Charles Tannock Krænkelse af menneskerettigheder i Cuba E-1347/03

Bill Newton Dunn GATS og privatisering af vandforsyning E-1348/03

Christopher Huhne Intern EU-handel E-1349/03

Christopher Huhne Grænseoverskridende investeringer E-1350/03

Christopher Huhne Priskonvergens E-1351/03

Camilo Nogueira Román Motortrafikvej på Morrazo-halvøen i Galicien E-1352/03

Daniela Raschhofer FIAT-fabrikken - særlig EU-støtte P-1353/03

Pedro Marset Campos Forurening af floden Segura (Murcia, Spanien) E-1354/03

Maurizio Turco Vincenzo Mitidiere, der i 12 måneder har været
varetægtsfængslet på særlige betingelser under anklage for
at være leder af en mafiaorganisation, er blevet frifundet
på grund af mangel på bevis, men er stadig interneret

E-1355/03

Margrietus van den Berg Internationale vandområdeplaner E-1356/03



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 27

Bulletin 12.05.2003 - DA - PE 327.468

Alexander de Roo Præventive foranstaltninger mod SARS P-1357/03

Geoffrey Van Orden "Via Baltica"-vejprojektet i Polen E-1358/03

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Midlertidigt fiskeristop for fiskerflåden ved Great Sole
Bank

E-1359/03

Erik Meijer Virksomheden Urencos leverancer af uran og
berigelsesteknikker til Iran og andre stater, som forsøger
at udvikle atomvåben

E-1360/03

Roger Helmer Medlemsstaternes nettobidrag til og/eller -indtægt fra EU P-1361/03

Olivier Dupuis Stærkt foruroligende situation for patriark Thich Huyen
Quang i Hanoi

P-1362/03

Theresa Villiers "Troubled waters" E-1363/03

Maurizio Turco Vatikanstatens udnyttelse af EU-borgere E-1364/03

Jonas Sjöstedt EU-parlamentarikernes løn og borgernes tillid E-1365/03

Jonas Sjöstedt EU-borgernes bevidsthed om energibesparelse E-1366/03

Jonas Sjöstedt EU's landbrugsstøtte og udelukkelse af lokale producenter E-1367/03

Joan Vallvé Forhøjelse af støtten til hasselnødder E-1368/03

Antonio Di Pietro Beskyttelse af købere af fast ejendom E-1369/03

Patricia McKenna Kommissionsmedlemmers tilknytning til Bilderberg-
gruppen

P-1370/03

Ursula Schleicher Indførelse af det europæiske sygesikringskort fra 1. juli
2004

E-1371/03

Konstantinos Hatzidakis Salgsfremstød for olivenolie på fællesskabsmarkedet og
det internationale marked

E-1372/03

James Provan Flytning af dyr til zoologiske haver E-1373/03

Bart Staes Anvendelse af (ulovligt) træ til bygninger til Europa-
Kommissionen

E-1374/03

Bart Staes Strålingsfare for minearbejdere i heterogenitminerne i
Shinkolobwe

E-1375/03

Juan Izquierdo Collado Acontobetalinger - Forskningsprojekter under mål 1 P-1376/03

Jaime Valdivielso de Cué Forringelse af mobiltelefontjenester P-1377/03

Anne Jensen Problemer med tankskibe i farvande nær Danmark E-1378/03

Anne Jensen Multi-Stakeholder Forum E-1379/03

Anne Jensen Løntilskud i Tyskland E-1380/03
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Giles Chichester Svensk statsstøtte til kommunale ejendomsselskaber E-1381/03

Erik Meijer København-kriterierne og deres konsekvenser i
forbindelse med bekæmpelse af oppositionen,
indskrænkning af ytringsfriheden, afskaffelse af
forsamlingsfriheden og et voksende antal fanger

E-1382/03

Claude Moraes Statistikker over immigration og asyl P-1383/03

Gian Gobbo Tyrkisk besættelse af irakisk Kurdistan P-1384/03

Claude Moraes Bekæmpelse af den foruroligende stigning i forfalskede
og piratkopierede varer

E-1385/03

Claude Moraes Statistikker over immigration og asyl E-1386/03

Roberta Angelilli Mulighed for finansiering af et zooteknisk projekt i
Østeuropa.

E-1387/03

Maurizio Turco "Tilfældige" dødsfald i italienske fængsler - Luigi Giustis
sag

E-1388/03

Elly Plooij-van Gorsel Aflytning E-1389/03

Antonio Di Pietro Visse tyske delstaters gennemførelse af aftalerne om
dobbelt statsborgerskab

E-1390/03

Mario Borghezio Sundhedspas til tredjelandsstatsborgere E-1391/03

Charles Tannock og Timothy
Kirkhope

Konsekvenserne af indførelsen af racisme og fremmedhad
som lovovertrædelse i forbindelse med den europæiske
arrestordre

E-1392/03

Elly Plooij-van Gorsel Kopisikring af CD'er E-1393/03

Caroline Lucas Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor i
Irland

E-1394/03

Joan Colom i Naval Placeringen af Det Europæiske
Fødevaresikkerhedsagenturs hjemsted

P-1395/03

Margie Sudre Ensartet anvendelse af en nedsat momssats i
restaurationsbranchen

P-1396/03

Caroline Lucas Virkning af forarmet uran P-1397/03

Arie Oostlander Informationsbladet "Europa van Morgen", der udkom
hver 14. dag

P-1398/03

Mihail Papayannakis Forbrugerkredit - direktiv 93/13/EØF E-1399/03

Roberta Angelilli Den Europæiske Fødevaremyndigheds hovedsæde E-1400/03

Alexander de Roo Vaccination af hobbydyr E-1401/03
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Alexander de Roo Europæisk net af beskyttede naturområder i Nederlandene
truet

E-1402/03

Proinsias De Rossa Forordning om suspendering af afgifter for visse våben P-1403/03

Luigi Vinci Beskyttelse af lokaliteter af fællesskabsbetydning og
særligt beskyttede områder i Basilicata (Italien) og
overholdelse af habitat-direktivet 92/43/EØF og fugle-
direktivet 79/409/EØF

P-1404/03

Herbert Bösch Kommissionens personalepolitik E-1405/03

Luigi Vinci Regional og lokal beskæftigelsespagt i Lamezia Terme E-1406/03

Kathleen Van Brempt Beskyttelsespåklædning for motorcyklister E-1407/03

Kathleen Van Brempt Risici ved vejmarkeringer for motorcyklister E-1408/03

Othmar Karas Europæisk politik vedrørende skattereformer til gavn for
virksomheder

P-1409/03

Kathleen Van Brempt Safarigitre P-1410/03

Ioannis Marinos og Stavros
Xarchakos

Gennemførelse af Interreg-programmet i Albanien E-1411/03

Ioannis Marinos og Stavros
Xarchakos

Gennemførelse af Interreg-programmet i Albanien E-1412/03

Graham Watson Spildevandsafledning og -rensning E-1413/03

Graham Watson Thailands modtagelse af flygtninge fra Burma E-1414/03

Joan Vallvé Lukning af avisen "Egunkaria" E-1415/03

Erik Meijer En bank, der er dømt til at betale erstatning til kunder på
grund af videregivelse af informationer til
skattemyndighederne i kundernes medlemsstat

E-1416/03

Bob van den Bos og andre Situationen for de religiøse mindretal i Gujarat i Indien E-1417/03

Maria Carrilho Revurdering af de strategiske rammer for forbindelserne
mellem Europa og Asien

E-1418/03

Véronique Mathieu Bøder pålagt franske landbrugsorganisationer P-1419/03

Mario Mastella Den polske regerings overtrædelse af de internationale
aftaler vedrørende forældremyndighed over børn

P-1420/03

Pernille Frahm Landbrugspolitik P-1421/03

Brian Crowley Forskning og unge P-1422/03

Jorge Hernández Mollar Sikkerhed til søs P-1423/03

Bert Doorn Reservefond for EU's indlandsskibsfart P-1424/03
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Dorette Corbey Direktiv om emballage og emballageaffald P-1425/03

Ulrich Stockmann Den Europæiske Unions støtte til henholdsvis renovering
af byer og bevarende byfornyelse

E-1426/03

Laura González Álvarez Transportproblemer på Balearerne E-1427/03

Laura González Álvarez og
Salvador Jové Peres

Byudviklingsprojekt ved Pinya de Rosa i Blanes,
Catalonien

E-1428/03

Laura González Álvarez Trusler mod miljøet i floden Cambrones i provinsen
Segovia, Spanien

E-1429/03

Laura González Álvarez Trusler mod miljøet i Algeciras-bugten E-1430/03

Pierre Jonckheer Udvinding af kul i åben minedrift i distriktet Valle de
Laciana i det nordlige León,  Spanien

E-1431/03

Pierre Jonckheer Udvinding af kul i åben minedrift i distriktet Valle de
Laciana i det nordlige León, Spanien

E-1432/03

Theodorus Bouwman og Rijk van
Dam

Den europæiske førerattest og formodet misbrug af
CEMT-tilladelser

E-1433/03

Theodorus Bouwman og Rijk van
Dam

Den europæiske førerattest og formodet ukorrekt brug af
CEMT-tilladelser i landevejstransporten

E-1434/03

Erik Meijer Den tredje verdens voksende afhængighed af
arbejdsmigration til rige lande og overførslen af
indkomster fra de rige lande

E-1435/03

José Ribeiro e Castro Kvindeorganisationer - Budgetpost A-3046 P-1436/03

Armin Laschet Direkte budgetstøtte fra EU på 10 mio. euro pr. måned til
Den Palæstinensiske  Myndighed

P-1437/03

Gabriele Stauner Ændring af proceduren for disciplinærsager E-1438/03

Gabriele Stauner Ændring af proceduren for disciplinærsager E-1439/03

Bill Miller Det tidsrum, en person bør tilbringe i fængsel, mens
retssagen afventes

E-1440/03

Caroline Jackson Dæk: Gennemførelse af direktiv 1999/31/EF om
affaldsdeponering

E-1441/03

Caroline Jackson Ændring af batteridirektivet 91/157/EØF E-1442/03

Olivier Dupuis Laos: Fængselsdom på tyve år for at deltage i en fredelig
demonstration

E-1443/03

Francesco Rutelli og andre Fri og pluralistisk information E-1444/03

Camilo Nogueira Román De europæiske borgeres ret til sundhed - charter om
unionsborgernes ret til sundhed

E-1445/03
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Camilo Nogueira Román EU's holdning til USA i spørgsmålet om forvaltningen af
Irak efter krigen

E-1446/03

Mogens Camre Fr. Beate Winklers tidligere ansættelsesforhold E-1447/03

Chris Davies Radioaktivt brændstof og affald E-1448/03

Bárbara Dührkop Dührkop Betaling af skolepenge i Europaskolerne for børn af
parlamentariske assistenter

P-1449/03

María Sornosa Martínez Behov for hurtig indgriben i forbindelse med projektet om
udvidelse af havnen i Altea (Spanien)

P-1450/03

Hiltrud Breyer Samarbejde med det slovakiske institut for metrologi E-1451/03

Hiltrud Breyer Acrylamid E-1452/03

Hiltrud Breyer Europa-Parlamentets beslutning af 28.1.1999 - A4-
0005/1999 - om miljø, sikkerhed og udenrigspolitik

E-1453/03

Hiltrud Breyer Euratom og andre internationale finansieringsinstitutioner
og ansvaret over for offentligheden

E-1454/03

Hiltrud Breyer Euratom/projekttype E-1455/03

Hiltrud Breyer Euratom-lån i medlemsstater/ikke-medlemsstater E-1456/03

Hiltrud Breyer Euratom og forvridninger på elektricitetsmarkedet E-1457/03

Hiltrud Breyer Euratom-lånefacilitetens historie E-1458/03

Herman Schmid Beskæftigelsesmæssige og økonomiske virkninger af
overtagelser

E-1459/03

Bárbara Dührkop Dührkop Comenius-programmet og tværkulturel uddannelse E-1460/03

Bárbara Dührkop Dührkop Den Europæiske Socialfond og interkulturel uddannelse E-1461/03

Joaquim Miranda Den sociale situation i Portugal og stabilitetspagten E-1462/03

Paulo Casaca Dyrkning af bomuld i kunstvandingsområdet Alqueva E-1463/03

José Ribeiro e Castro Europæisk charter om børn indlagt på hospital E-1464/03

Paulo Casaca En virksomheds konkurs forårsaget af
fællesskabsbestemmelserne

E-1465/03

Herman Schmid Downsizing E-1466/03

Charles Tannock Drab på gadebørn i Guatemala og Honduras E-1467/03

* * *
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SPØRGETID
 (B5-0088/03) den 8. og 9. april 2003

29 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Bortførelse af Arjan Erkel, hjælpearbejder i Læger uden
Grænser

H-0133/03

Mihail PAPAYANNAKIS De vestlige Balkanlande og Københavnskriterierne H-0135/03

Alexandros ALAVANOS Ulovlig tilbageholdelse af en græsk statsborger i Amsterdams
lufthavn

H-0136/03

Bernd POSSELT Kroatiens tiltrædelse af EU H-0138/03

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Humanitær bistand til befolkningen i Vestsahara H-0142/03

Miquel MAYOL i RAYNAL Menneskerettighedssituationen i Vestsahara H-0145/03

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Konflikten i Vestsahara H-0156/03

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Den nye version af Baker-planen for Vestsahara H-0186/03

Yasmine BOUDJENAH Vestsahara H-0191/03

Pedro MARSET CAMPOS Vestsahara H-0192/03

Margot KESSLER Vestsahara - menneskerettighederne H-0196/03

Carlos BAUTISTA OJEDA Udvinding i Vestsahara H-0213/03

Eurig WYN Vestsahara og De Forenede Nationers havretskonvention H-0146/03

María IZQUIERDO ROJO Forebyggelse af seksuel chikane inden for forsvaret H-0157/03

Gerard COLLINS Møder med ambassadører fra de arabiske lande H-0160/03

Brian CROWLEY Forsknings- og udviklingsfond for alternativ energi H-0164/03

Liam HYLAND Ældre landmænd og debatten om befolkningsudviklingen H-0167/03

Seán Ó NEACHTAIN Digitalt litterate på skoler og universiteter H-0169/03

Esko SEPPÄNEN FN-mandatet for Makedonien H-0172/03
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

David BOWE Salg af varer via internettet H-0154/03

José SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

Afskaffelse af de generelle toldpræferencer for visse sektorer i
Centralamerika og Andesfællesskabet ved anvendelse af
gradueringsordningen

H-0176/03

Myrsini ZORBA ECHO (Kontoret for Humanitær Bistand) i Irak H-0214/03

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LIIKANEN

Bill NEWTON DUNN Er kendskabet til hotline telefonnumre tilstrækkeligt udbredt i
offentligheden?

H-0177/03

Fru WALLSTRÖM

Torben LUND Hormonforstyrrende stoffer og testmetoder H-0179/03

Jan DHAENE Oprettelse af et europæisk civilbeskyttelseskorps H-0197/03

Alexander de ROO Videnskabeligt møde i Ispra om Spaniens nationale vandplan H-0211/03

Hr. VITORINO

Bernd POSSELT Fælles grænsebeskyttelse H-0139/03

Sarah LUDFORD Kriminalitet: EU-foranstaltninger med henblik på at forhindre
tyveri af mobiltelefoner

H-0141/03

Alain KRIVINE Det fransk-tyske charter H-0174/03

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
APRIL 2003

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 31 19 9 3 2 0 1 GIANNITSIS

Kommissionen 49 10 38 8 1 0 0 BOLKESTEIN
LAMY
NIELSON
LIIKANEN
WALLSTRÖM
VITORINO

I alt 80 29 47 11 3 0 1
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

1/2003 327.463 Marie Anne Isler Beguin og
Inger Schörling

Oprettelse af en europæisk bank for bevarelse og
genopretning af miljøet

13.01.2003 13.04.2003 28

2/2003 327.931 Mario Borgheizio Europæisk beskyttelse af André Breton-museet 29.01.2003 29.04.2003 18

3/2003 328.896 José Riberiro e Castro Tidspunktet for den næste regeringskonference 19.02.2003 19.05.2003 23

4/2003 329.639 Charles Tannock, Theresa Villiers,
Roger Helmer, Patricia McKenna og
Alexander de Roo

Transport af levende dyr fra medlemsstater og EU-
kandidatlande

10.03.2003 10.06.2003 135

5/2003 330.557 Arlene McCarthy, Janelly Fourtou,
Toine Manders, Mercedes Echerer og
Marcelino Oreja Arburua

Bekæmpelsen af piratkopiering og
varemærkeforfalskning i det udvidede EU

26.03.2003 26.06.2003 48

                                                     
1 Situationen pr. 10.04.2003
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6/2003 331.187 Mario Borghezio Udsendelse af en EU-delegation til Irak med henblik
på at sikre overholdelse af Genève-konventionen om
krigsfanger

07.04.2003 07.07.2003 5
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PPE-DE

Pesticidrester: Maksimalgrænseværdier
(Ophæv. dir. 76/895/EØF, 86/362/EØF,
86/363/EØF)

AGRI (M) 29.04.03 C5-0108/03

DAUL
(PPE-DE)

Mælk og mejeriprodukter: Statistiske
undersøgelser (Ændr. dir. 96/16/EF)

AGRI (K) 29.04.03 C5-0157/03

GRUPPE
ELDR

Daphne II-programmet 2004-2008:
Foranstaltninger til bekæmpelse af vold
mod børn, unge og kvinder

BUDG (M) 30.04.03 C5-0060/03

LULLING
(PPE-DE)

Arbejdsstyrken i Fællesskabet:
Stikprøveundersøgelse, vedr.
beskæftigelse og arbejdsløshed (Ændr.
forord. (EF) 577/98)

ECON (M) 09.04.03 C5-0105/03

TORRES
MARQUES
(PSE)

rejsetjenesteydelser: Indirekte skatter
(moms), administrativt samarbejde
(Ændr. forord. 218/92/EØF)

ECON (K) 09.04.03 C5-0145/03

GRUPPE
PPE-DE

Den Europæiske Centralbank:
Kapitalindskud, fordelingsnøgle

ECON (K) 09.04.03 C5-0125/03

LUCAS
(VERTS/ALE)

EU-strategi for reduktion af søgående
skibes emissioner til luften

ENVI (K) 22.04.03 C5-0154/03

GRUPPE
ELDR

Social beskyttelse: Pensioner, udkast til
fælles rapport, Det Europæiske Råds
forårsmøde 2003

FEMM (M) 24.04.03 C5-0074/03

E. MANN
(PSE)

Flytrafik mellem Fællesskabet og
tredjelande: Konkurrence (Oph. forord.
3975/87, ændr. forord. 3976/87 og
1/2003)

ITRE (M) 24.04.03 C5-0107/03

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Skærpelse af sikkerheden til søs efter
olietankeren Prestiges forlis

ITRE (M) 24.04.03 C5-0156/03

GRUPPE
PPE-DE

Emissioner af drivhusgasser:
Overvågningsmekanisme og
gennemførelse af Kyoto-protokollen

ITRE (M) 24.04.03 C5-0031/03



UDVALG 39

Bulletin 12.05.2003 - DA - PE 327.468

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
elektromagnetisk kompatibilitet

ITRE (K) 24.04.03 C5-0634/02

KOUKIADIS
(PSE)

Sociale sikringsordninger: Koordinering
med henblik på personer (forord. (EØF)
nr. 1408/71)

JURI (M) 23.04.03 C4-0137/99

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Strafferet: Anvendelse af "Ne bis in
idem"-princippet (Græsk initiativ)

JURI (M) 23.04.03 C5-0165/03

LEHNE
(PPE-DE)

Anmodning om ophævelse af Marchianis
immunitet

JURI (K) 23.04.03 IMM032071

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om beskyttelse af Olivier
Dupuis' parlamentariske immunitet og
privilegier

JURI (K) 23.04.03 IMM032059

WUERMELING
(PPE-DE)

Mobilt udstyr og flymateriel JURI (K) 23.04.03 C5-0086/03

COELHO
(PPE-DE)

Rådets forordning om proceduren for
ændring af Sirene-håndbogen (Græsk
initiativ)

LIBE (K) 23.04.03 C5-0148/03

COELHO
(PPE-DE)

Rådets afgørelse om proceduren for
ændring af Sirene-håndbogen (Græsk
initiativ)

LIBE (K) 23.04.03 C5-0149/03

EVANS
(PSE)

Forebyggelse af og kontrol med ulovlig
handel med menneskelige organer og
menneskeligt væv (Græsk initiativ)

LIBE (K) 23.04.03 C5-0166/03

SCHMITT
(PPE-DE)

Transportvirksomheders forpligtelse til at
fremsende oplysninger om befordrede
personer (Spansk initiativ)

LIBE (K) 23.04.03 C5-0164/03

SOUSA PINTO
(PSE)

Aftale mellem EF og Macao:
Tilbagetagelse af personer, der er
bosiddende uden tilladelse

LIBE (K) 23.04.03

TURCO
(NI)

Strafferet: Anvendelse af "Ne bis in
idem"-princippet (Græsk initiativ)

LIBE (K) 23.04.03 C5-0165/03

POIGNANT
(PSE)

Skærpelse af sikkerheden til søs efter
olietankeren Prestiges forlis

PECH (M) 24.04.03 C5-0156/03
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

OJEDA SANZ
(PPE-DE)

Fiskeriaftale mellem EF og Guinea:
Protokol for perioden 1. januar 2003 til
31. december 2003

PECH (K) 23.04.03 C5-0128/03

G. COLLINS
(UEN)

Flytrafik mellem Fællesskabet og
tredjelande: Konkurrence (Oph. forord.
3975/87, ændr. forord. 3976/87 og
1/2003)

RETT (M) 24.04.03 C5-0107/03

van DAM
(EDD)

Transportvirksomheders forpligtelse til at
fremsende oplysninger om befordrede
personer (Spansk initiativ)

RETT (M) 24.04.03 C5-0164/03

GRUPPE
PSE

Intermodale lasteenheder RETT (K) 24.04.03 C5-0167/03

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen: Rapport om gennemførelsen af
reformen

BUDG
CONT
JURI

AFCO

COM (03) 40
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: EF-
rammestrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder -
arbejdsprogram for 2003

FEMM COM (03) 47
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Resultattavle for gennemførelsen af den social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

FEMM
EMPL

COM (03) 57
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Universiteternes rolle i det europæiske
vidensamfund

ITRE
CULT

COM (03) 58
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Konsekvenser af Nice-traktatens ikrafttræden for de igangværende
lovgivningsprocedurer

AFCO
AFET
AGRI
BUDG
LIBE

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 61
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det
Pan-Europæiske miljøsamarbejde efter Kiev-konferencen i 2003

AFET
ENVI

COM (03) 62
endel.

Landbrugets stilling i Den Europæiske Union - Rapport 2001 AGRI COM (03) 64
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Elektronisk
kommunikation: Vejen til videnøkonomien

LIBE
ITRE

COM (03) 65
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Slutrapport om
eEurope 2002

CULT
EMPL
LIBE
ITRE

COM (03) 66
endel.
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Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: En
mere sammenhængende europæisk aftaleret en handlingsplan

LIBE
JURI

COM (03) 68
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Evaluering af anvendelsen af direktiv 98/34/EF vedrørende
informationssamfundets tjenester

ECON
ITRE
JURI

COM (03) 69
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Ajourføring og forenkling af fællesskabsretten

TOUT
JURI

COM (03) 71
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamente og Rådet: Årlig
politikstrategi for 2004

TOUT COM (03) 83
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Klimaændring og udviklingssamarbejde

COM (03) 85
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelse af EDICOM-Programmet (1997-1999)

ITRE
JURI

ECON

COM (03) 88
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget: TEMPUS - Årsberetning 2001

BUDG
CULT

COM (03) 90
endel.

Meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet fra Kommissionen:
Ajourføring af EF-handlingsprogrammet - Hurtigt indgreb mod
HIV/AIDS, malaria og tuberkulose inden for rammerne af
fattigdomslempelse - Udestående spørgsmål og fremtidige udfordringer

ENVI
FEMM
ITRE
DEVE

COM (03) 93
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Biovidenskab og
bioteknologi - En strategi for europa rapport om fremskridt og
fremtidig udvikling

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (03) 96
endel.

Beretning fra Kommissionen: PHARE-programmet - Årsberetning
2001

AFET
BUDG
ITRE

COM (03) 97
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Evaluering af Ida II

LIBE
ITRE

COM (03) 100
endel.

Anden beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365 og 93/96 (opholdsret)

CULT
EMPL
JURI
LIBE

COM (03) 101
endel.



OFFICIELLE  DOKUMENTER44

Bulletin 12.05.2003 - DA - PE 327.468

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Innovationspolitikken - en opdatering af EU's tilgang til Lissabon-
strategien

CULT
ECON
EMPL
RETT
ITRE

COM (03) 112
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europæisk
forsvar - Industri- og markedsspørgsmål - På vej mod en EU-politik
med hensyn til forsvarsmateriel

ITRE
AFET

COM (03) 113
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 22/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 19. februar 2003

EU henstiller indtrængende til alle parter og ganske særlig til myndighederne i Côte d'Ivoire, at de med det
samme gennemfører Linas-Marcoussis-aftalen, som FN's Sikkerhedsråd har tilsluttet sig ved resolution 1464
af 4. februar 2003. EU understreger i den forbindelse, at det er nødvendigt, at alle de implicerede parter
opretholder sikkerhed og stabilitet.

EU ser gerne, at alle parter i Côte d'Ivoire støtter premierminister Seydou Diarra fuldt ud, så der kan dannes
en regering, der hurtigt kan tage fat på sin opgave med at forsone parterne og få krisen afsluttet. Med henblik
herpå henstiller EU til alle de kræfter, der allerede arbejder i den retning, at de undgår at træffe
foranstaltninger, som kan bringe den igangværende nationale forsoningsproces i fare.

EU erindrer om, at det internationale samfund fuldt og helt går ind for ubetinget iværksættelse af de
forpligtelser, der blev indgået i Linas-Marcoussis, og som blev bekræftet på topmødet i Paris.

I denne forbindelse noterer EU sig med tilfredshed den rolle, som Det Økonomiske Fællesskab af
Vestafrikanske stater, Den Afrikanske Union og FN har spillet for genoprettelse af freden og for national
forsoning i Côte d'Ivoire.

EU, som overværede indgåelsen af Linas-Marcoussis-aftalen, og som deltog i Paris-topmødet den 25.-
26. januar, vil i kraft af sin deltagelse i opfølgningskomitéen spille en aktiv rolle og navnlig overvåge
gennemførelsen af aftalens principper og appellerer til samtlige deltagere om at samarbejde helt og fuldt med
opfølgningskomitéen. EU er besluttet på at støtte gennemførelsen af Linas-Marcoussis-aftalen og vil i den
forbindelse benytte alle relevante instrumenter, der står til dens rådighed.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, samt de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og [EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge], der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 23/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Zimbabwe

Bruxelles, den 20. februar 2003

EU vil gerne give udtryk for bekymring over, at der i Zimbabwe forekommer stadig flere tilfælde af
vilkårlige anholdelser, umenneskelig behandling og tortur af medlemmer af oppositionen og organisationer
inden for det civile samfund. Siden den 1. januar 2003 er 7 MDC-parlamentsmedlemmer blevet anholdt, og
flere andre MDC-ledere og MDC-tilhængere er også blevet tilbageholdt. Der foreligger troværdige og
underbyggede meldinger om umenneskelig behandling og tortur af et MDC-parlamentsmedlem, Job Sikhala,
en menneskerettighedsadvokat, Gabriel Shumba, og 3 medlemmer af "Harare Combined Resident
Association" foruden flere andre anholdelser i samme forbindelse. Der er yderligere meldinger om, at andre
ledende medlemmer af oppositionen er blevet tortureret i denne periode, medens de var tilbageholdt af
politiet.

Harares borgmester Elias Mudzuri er under udførelsen af sit embede også blevet systematisk chikaneret, da
politi- og hærenheder den 29. januar afbrød et møde med indbyggere fra byen ved at afskyde tåregasgranater
og foretage vilkårlige overfald.

EU er ligeledes bekymret over de nylige tilfælde af vold, som unge fra begge politiske partier har begået
under den lokale valgkampagne i Harare-valgkredsen Kuwadzana, hvor et medlem af Zanu-pf, Tunderay
Mangwiro, omkom.

Begge politiske partier opfordres til at sørge for, at de kommende suppleringsvalg finder sted under fuld
overholdelse af princippet om frie og retfærdige valg.

EU følger nøje forløbet af retssagen mod oppositionspartiets leder Morgan Tsvangirai og er sig fuldt ud
bevidst, hvilken relevans og betydning resultatet har for den demokratiske pluralismes fremtid i dette land.

EU opfordrer regeringen i Zimbabwe, der er forpligtet til at sikre respekt for menneskerettighederne og de
grundlæggende frihedsrettigheder, til at bringe enhver form for chikane, trusler og vold mod oppositionen og
civilsamfundet til ophør. EU opfordrer MDC til også at afstå fra at benytte vold.

EU opfordrer regeringen og oppositionen til at indlede en ægte dialog om en fælles strategi til at løse de
meget omfattende problemer, som Zimbabwe står over for i politisk, humanitær, social og økonomisk
henseende.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande [Island, Liechtenstein og Norge], der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 24/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Haiti

Bruxelles, den 7. marts 2003

Den Europæiske Union lægger stor vægt på respekten for de demokratiske værdier og de retsstatsprincipper,
der gælder for den Bruxelles, den 20. februar 2003s forbindelser med tredjelande. Disse værdier er kernen i
partnerskabet mellem Den Europæiske Union og staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). Da
demokratiet ikke er blevet genetableret i Haiti efter valgsvindelen i forbindelse med senatsvalget i maj 2000,
som var til fordel for kandidaterne fra "Fanmi Lavalas"-partiet, har Den Europæiske Union den 10. januar
2003 forlænget de foranstaltninger, der delvis suspenderer dens bistand til Haiti. EU fortsætter dog de
samarbejdsprogrammer, der direkte er til gavn for befolkningen. EU er parat til at revidere disse
foranstaltninger til enhver tid, alt efter udviklingen i situationen.

OAS vedtog resolution 822 i september 2002 bifaldet af de haitianske myndigheder, som straks påtog sig at
implementere den. Den Europæiske Union mener, at resolutionen indeholder alle de elementer, der er
nødvendige for at afslutte krisen og sætte en troværdig valgproces i gang og noterer sig, at det er
myndighedernes ansvar at beskytte den demokratiske pluralisme, ytringsfriheden og den enkeltes rettigheder.

Den Europæiske Union er bekymret over de nylige rapporter om stigninger i antallet af trusler og
intimiderende adfærd, dels over for journalister og menneskerettigheds- og oppositionsaktivister, dels over
for civilsamfundet og fagforeningsledere, der begås af bevæbnede personer, hvoraf mange tilhører populære
organisationer eller mafiagrupper. EU opfordrer kraftigt præsident Aristide til at gøre en ende på disse
aktioner, der er i modstrid med retsstatsprincipperne og demokratiet, og genetablere god regeringsførelse for
at bringe landet på rette vej mod fred og velstand.

Den Europæiske Union forventer, at det midlertidige valgråd hurtigt vil blive oprettet, således at processen
med at forberede de fremtidige valg kan indledes. EU udtrykker håb om, at alle partierne snart vil kunne
udnævne deres repræsentanter til dette råd.

Den Europæiske Union vil støtte en demarche fra "Gruppen af Venner" med det formål at minde
myndighederne om deres pligt til at gennemføre resolution 822, eventuelt gradvist. EU er villig til at støtte en
gradvis tilbagevenden til retsstatsprincipperne. Første trin i denne proces er at genetablere tillid og sikkerhed
og således gøre det muligt at oprette det midlertidige valgråd. Hvis det er hensigtsmæssigt vil EU deltage i et
program for teknisk støtte til det haitianske politi og retsvæsen, forudsat der opnås garantier fra
myndighederne med henblik på genetablering af orden, sikkerhed og retsstatsforhold.

Den Europæiske Union gentager sin faste politiske vilje til at bidrage til en smidig gennemførelse af
valgprocessen i overensstemmelse med betingelserne i resolution 822.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 25/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om polisarios løsladelse af 100 marokkanske krigsfanger

Bruxelles, den 7. marts 2003

EU konstaterer med tilfredshed, at Polisario den 26. februar løslod 100 marokkanske krigsfanger. De
humanitære aspekter i forbindelse med Vestsahara-problematikken har været en kilde til konstant bekymring
for EU, der har foretaget gentagne henvendelser herom til de involverede parter, hvori det har understreget
nødvendigheden af at forbedre den humanitære situation for de personer og befolkninger, der er berørt af
denne langvarige krise.

Løsladelsen af de 100 marokkanske fanger kan medvirke til at fremme dialogen og skabe tillid mellem de
involverede parter. Der er imidlertid stadig 1160 marokkanske fanger tilbage, hvoraf nogle har været
tilbageholdt siden konfliktens begyndelse, og EU forventer derfor, at Polisario straks løslader alle resterende
krigsfanger i overensstemmelse med folkeretten og Sikkerhedsrådets resolution 1359 (2001), der også
kræver, at der findes en løsning på problemet med, hvad der er sket med de personer, der er meldt savnet. De
humanitære aspekter af konflikten bør ses uafhængigt af det politiske spørgsmål.

EU gentager på ny, at det fuldt ud støtter FN's generalsekretær og dennes personlige udsending James Baker
i deres bestræbelser på at bidrage til en varig løsning, som kan accepteres af de berørte parter.

EU tilskynder til enhver kontakt, der kan bidrage til genoprettelse af en tillidsfuld atmosfære mellem
parterne, med henblik på at nå frem til en varig løsning under fuld overholdelse af international legalitet.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 26/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Burundi (kommuniké fra CNDD-FDD)

Bruxelles, den 4. marts 2003

Den Europæiske Union har med beklagelse noteret sig kommunikéet fra Burundis Nationalråd til
Demokratiets Forsvar (CNDD) og dettes væbnede styrker (FDD) om, at bevægelsen har suspenderet sin
deltagelse i forhandlingerne.
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Den Europæiske Union vil gerne på ny understrege, at konflikten i Burundi ikke kan løses med militære
midler, og appellerer til samtlige burundiske parter om at respektere befolkningens rettigheder og
forhåbninger, følger våbenhvileaftalerne og straks og betingelsesløst genoptager forhandlingerne under
ledelse af mægleren.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den ønsker at fortsætte sin støtte til fredsprocessen og opfordrer
Den Afrikanske Union og landene i denne del af regionen til at fortsætte deres bestræbelser på at genoprette
freden i Burundi.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 27/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,

de tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta,
Polen, Den Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet

samt de EFTA-lande, der er medlem af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

vedrørende undtagelser fra de restriktive foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning
2002/402/FUSP

Bruxelles, den 6. marts 2003

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene
i Rådets fælles holdning 2003/140/FUSP af 27. februar 2003 om undtagelser fra de restriktive
foranstaltninger, der blev indført ved fælles holdning 2002/402/FUSP. De vil drage omsorg for, at deres
nationale politik er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *
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Nr. 30/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den retslige opfølgning af Itaba-massakren i Burundi

Bruxelles, den 6. marts 2003

I den erklæring om massakren i Itaba, som formandskabet fremsatte på EU's vegne den 23. september 2002,
opfordrede EU til en neutral og uafhængig undersøgelse med henblik på hurtigst muligt at fastslå
kendsgerningerne og identificere de skyldige, så de kan retsforfølges og dømmes efter korrekte
straffeprocessuelle regler.

Den seneste retssag mod to officerer fra hæren som følge af hærens massedrab af civile den 9. september
2002 i Itaba opfyldte end ikke de mest elementære straffeprocessuelle regler.

EU opfordrer Burundis overgangsregering til fuldt ud og hurtigst muligt at anvende de grundlæggende
strafferetlige regler på alle enkeltpersoner, der er ansvarlige for hærens massakre på civilbefolkningen, som
det blev understreget af FN's højkommissær for menneskerettigheder under hans besøg i Bujumbura.

EU minder alle parter i konflikten om, at de i henhold til international humanitær ret
er forpligtet til at respektere civile.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 31/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne i anledning af

oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol (ICC)

Bruxelles, den 12. marts 2003

EU udtrykker tilfredshed med, at forsamlingen af stater, der deltager i ICC-statutten, den 11. marts 2003 i
Haag udnævnte dommerne ved Den Internationale Straffedomstol. Det er et resultat, der har afgørende
betydning for det internationale samfund.

EU bekræfter sin fulde støtte til Den Internationale Straffedomstol som et vigtigt middel til at fremme
respekten for den humanitære folkeret. Vi er overbevist om, at Den Internationale Straffedomstol ikke kun
vil være et effektivt middel til at bekæmpe straffrihed for de alvorligste internationale forbrydelser, men også
have en afskrækkende virkning i forbindelse med sådanne forbrydelser. Den vil således bidrage til at styrke
retssikkerheden og retsstatsprincippet samt til at opretholde fred og sikkerhed i overensstemmelse med
målene og principperne i De Forenede Nationers pagt.
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Efter næsten ti års intenst arbejde er denne menneskehedens årelange drøm endelig ved at blive realiseret. De
stater, der deltager i Rom-statutten, skal udpege anklageren og viceanklagerne, når det andet møde i
forsamlingen genoptages i april 2003. Med den snarlige udnævnelse af en justitssekretær vil oprettelsen af
Den Internationale Straffedomstol således være en realitet. Det bliver herefter de udpegede embedsmænds
ophøjede hverv at gøre ICC til den universelle, stærke, uafhængige og troværdige internationale retlige
institution, som den diplomatiske konference i 1998 i Rom havde for øje.

EU bekræfter sin vilje til at yde sin fulde støtte til, at domstolen kan fungere effektivt og til, at Rom-
statuttens integritet kan bevares, som det også fremgår af Rådets fælles holdning af 11. juni 2001 som ændret
den 20. juni 2002.

Vi er overbevist om, at domstolens etablering vil få endnu flere stater til at tilslutte sig statutten og således
fremme dens universelle karakter, og at de vil gennemføre dens bestemmelser i deres nationale lovgivning.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen og
Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 32/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om opløsningen af Folkets Demokratiske Parti (HADEP) i Tyrkiet

Bruxelles, den 14. marts 2003

Formandskabet noterer sig på EU's vegne med stor bekymring den dom, som den tyrkiske
forfatningsdomstol har afsagt om opløsning af Folkets Demokratiske Parti (HADEP). Det noterer sig også, at
chefanklageren ved appelretten har anmodet forfatningsdomstolen om at indlede en lignende procedure mod
Det Demokratiske Folkeparti (DEHAP).

EU vil nøje følge udviklingen i disse to sager. Det slår på ny fast, at demokratisk pluralisme samt
ytringsfrihed og fri politisk meningsdannelse efter dets opfattelse er af fundamental betydning.

* * *
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Nr. 35/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om præsidentvalget i Armenien

Bruxelles, den 20. marts 2003

EU har noteret sig de foreløbige konklusioner fra den internationale valgobservatørmission (IEOM) om
præsidentvalget i Armenien den 19. februar og den 5. marts 2003.

EU er betænkelig ved, at valgprocessen ifølge IEOM's foreløbige konklusioner som helhed ikke levede op til
de internationale standarder, idet afstemningen og optællingen af stemmerne var præget af alvorlige
uregelmæssigheder, herunder bekræftede tilfælde af valgsvindel.

EU er ligeledes bekymret over, at personer blev arresteret under valgkampagnen på grund af deres
medvirken i ikke-voldelige kampagneaktiviteter. Selv om hovedparten af de arresterede er blevet løsladt, er
nogle fortsat fængslet.

EU har imidlertid også noteret sig de fremskridt, der er gjort siden sidste præsidentvalg i Armenien, især for
så vidt angår de tekniske forberedelser, og finder det positivt, at et stort antal internationale og nationale
observatører har kunnet overvåge valget. EU finder det ligeledes positivt, at der har været en bred offentlig
deltagelse i valgprocessen.
EU noterer sig med tilfredshed, at der, trods den spændte politiske atmosfære, ikke indtraf alvorlige
voldshandlinger mellem de to afstemningsrunder, og opfordrer nu umiddelbart efter valget til ro og
tilbageholdenhed fra alle sider.

Endelig forventer EU, at de nødvendige forbedringer af valgprocessen vil blive tilvejebragt i god tid inden
det forestående parlamentsvalg i Armenien i maj 2003, og opfordrer specielt den centrale valgkommission til
at gennemføre sine opgave fuldt ud og på retfærdig vis.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og [de] EFTA-
lande[ne] [Island, Liechtenstein og Norge], der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 36/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om statskuppet den 15. marts 2003 i Den Centralafrikanske Republik

Bruxelles, den 21. marts 2003

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt det militære statskup den 15. marts i Den Centralafrikanske
Republik. Den Europæiske Union beklager dybt tabet af menneskeliv i forbindelse med statskuppet, både
blandt lokalbefolkningen og blandt de udenlandske statsborgere, herunder især blandt CEMAC's
fredsbevarende styrker.

Den Europæiske Union afviser enhver forfatningsstridig magtovertagelse. Den minder om, at den lægger
afgørende vægt på de demokratiske principper og på frie og demokratiske valg som det eneste middel til et
regeringsskift.

Den Europæiske Union opfordrer oprørsstyrkerne til at tage ethvert skridt til at bringe volden og dens
materielle konsekvenser for civilbefolkningen til ophør.

Den Europæiske Union anmoder indtrængende de centralafrikanske myndigheder og alle centralafrikanere
om straks at genoptage den politiske dialog, da det er den eneste mulighed for igen at kunne arbejde hen
imod forsoning, demokrati og national genopbygning.

Den Europæiske Union bekræfter sin støtte til CEMAC-styrken, idet det dog tilkommer CEMAC-landene at
foretage de tilpasninger, de skønner nødvendige, bl.a. for at denne regionale styrke kan bidrage til en fredelig
løsning på krisen.

Den Europæiske Union bekræfter sin støtte til Den Afrikanske Unions, CEMAC's og de subregionale
organisationers bestræbelser på at genskabe freden i Den Centralafrikanske Republik, men insisterer
samtidig på betydningen af respekten for de demokratiske principper, der er en forudsætning for EU's
samarbejde med Den Centralafrikanske Republik og de øvrige AVS-stater.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og EFTA-lande,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER 55

Bulletin 12.05.2003 - DA - PE 327.468

Nr. 37/03
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om de nylige våbenhvileerklæringer i Uganda

Bruxelles, den 21. marts 2003

EU hilser de nylige våbenhvileerklæringer fra Herrens modstandshær og Ugandas regering velkommen.

EU håber, at disse erklæringer kan føre til en varig indstilling af fjendtlighederne samt til fredsforhandlinger.

EU udtrykker også sin påskønnelse af Acholi-folkets religiøse og traditionelle lederes indsats, der har
bidraget til at skabe betingelserne for en våbenhvile.

EU opfordrer alle parter til at gribe denne lejlighed til at komme videre gennem dialog og til at bidrage til at
bringe denne 16 år gamle konflikt til afslutning.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 38/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af de første handlinger foretaget af den særlige domstol for Sierra Leone

Bruxelles, den 25. marts 2003

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at den særlige domstol for Sierra Leone har handlet
hurtigt og omhyggeligt. Dette er en vigtig milepæl på vejen mod fred, retfærdighed og forsoning for Sierra
Leones befolkning.

Den Europæiske Union understreger på ny sin stærke støtte til den særlige domstol for Sierra Leone, hvis
centrale opgave det er at retsforfølge de hovedansvarlige for alvorlige overtrædelser af den humanitære
folkeret i Sierra Leone.

EU understreger ligeledes på ny sin påskønnelse af Sandheds- og Forsoningskommissionens bestræbelser på
at medvirke til at hele sårene i Sierra Leone's samfund.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de EFTA-
lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 39/03
Erklæring på Den Europæiske Unions vegne

om anholdelsen af modstandere af regimet i Cuba

Bruxelles, den 26. marts 2003

– Den Europæiske Union er stærkt bekymret over de cubanske myndigheders anholdelse af snesevis af
uafhængige journalister og modstandere af regimet.

– Denne bølge af anholdelser strider imod ytringsfriheden, der er et princip, som Den Europæiske Union
bestræber sig på at fremme i sine forbindelser med tredjelande.

– EU fordømmer disse anholdelser og forlanger, at de pågældende personer, der betragtes som
samvittighedsfanger, løslades hurtigst muligt.

– Disse seneste begivenheder sætter den fælles holdning over for Cuba i relief, i dette tilfælde
opfordringen til demokratiske reformer og øget respekt for menneskerettighederne. Krænkelsen af de
grundlæggende civile og politiske rettigheder vil blive fulgt meget nøje af Den Europæiske Union og
vil fortsat influere på EU's forbindelser med Cuba.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien og Rumænien og EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 40/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om frikendelsen af dr. Saad Eddin Ibrahim og hans medarbejdere

Bruxelles, den 26. marts 2003

Den Europæiske Union hilser med stor tilfredshed den afgørelse, som Den Arabiske Republik Egyptens
Kassationsret har truffet om at afvise sagen mod dr. Saad Eddin Ibrahim.

Denne afgørelse er en tilfredsstillende afslutning på de hårde prøvelser, som dr. Ibrahim og hans medtiltalte
har været udsat for i en langtrukken og vanskelig retssag, som Den Europæiske Union har fulgt nøje, siden
den begyndte.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og de EFTA-
lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 41/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om undertrykkelse af oppositionen i Zimbabwe

Bruxelles, den 28. marts 2003

EU fordømmer på det stærkeste den uhørte vold og undertrykkelse af oppositionen efter protestaktionerne
den 18.-19. marts 2003. EU er især bekymret over de seneste begivenheder og fordømmer bølgen af
vilkårlige anholdelser af cirka 400 oppositionstilhængere, hvoraf mange har været udsat for mishandling
eller endog tortur fra sikkerhedsstyrkernes side. Mindst 250 personer måtte indlægges på hospitalet, der er
snesevis af forsvundne, og mindst ét MDC-medlem er omkommet.

Den Europæiske Union opfordrer Zimbabwes regering til at respektere befolkningens forfatningssikrede ret
til fredelig protest. Strejken den 18.-19. marts, der havde karakter af en "stay away", forløb altovervejende
fredeligt. De hændelser med løs tilknytning til protestaktionerne, der fandt sted til trods for MDC's
opfordringer til fredelige aktioner, kan under ingen omstændigheder berettige denne uhørte vold mod
tilhængerne af oppositionen.

Vi fordømmer på det stærkeste præsident Mugabes seneste opfordringer den 21. og 22. marts til at knuse
enhver demokratisk opposition. Disse opfordringer udløste faktisk denne seneste voldsbølge.

EU opfordrer igen Zimbabwes regering til at respektere menneskerettighederne, til straks at indstille sin
voldelige undertrykkelseskampagne og til at kræve de ansvarlige for anvendelse af vold og tortur til
regnskab.

Derfor opfordrer EU Zimbabwes regering til at sørge for, at suppleringsvalgene i valgkredsene Kuwadzana
og Highfield kommer til at afspejle vælgernes frie valg.

De tiltrædende lande Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den
Slovakiske Republik og Slovenien, de associerede lande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet og EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.
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Nr. 42/03
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om indgreb i ytringsfriheden i Belarus

Bruxelles, den 1. april 2003

Den Europæiske Union beklager, at myndighederne i Belarus har arresteret og fængslet en række af
deltagerne i de fredelige demonstrationer, der for nylig fandt sted i Minsk. Den er alvorligt bekymret over
den forværrede menneskerettighedssituation i Belarus. I den forbindelse er Den Europæiske Union af den
opfattelse, at legitime hensyn vedrørende opretholdelse af den offentlige orden på ingen måde må medføre,
at der indføres begrænsninger, som klart tilsidesætter retten til at demonstrere og ytringsfriheden.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLING

DEN 26.-27. MARTS 2003

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i
deres fulde ordlyd på alle 11 officielle EU-sprog:

http://www.esc.eu.int (under "Documents")

http://www.cese.europa.eu
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Plenarforsamlingen den 26.-27. februar 2003 var markeret ved deltagelsen af næstformanden for Det
Europæiske Konvent, Jean-Luc Dehaene.

1.    LISSABON-STRATEGIEN

•   Den europæiske beskæftigelsesstrategi
 Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen - EL)

 
−  Reference: KOM(2003) 6 endelig – CESE 405/2003
 
−  Hovedpunkter:

EØSU er enig i de tre indbyrdes forbundne målsætninger for EU's nye beskæftigelsesstrategi, nemlig:
fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen samt social samhørighed og et rummeligt
arbejdsmarked.

Investeringer i arbejdsstyrken og udvikling af institutionen livslang uddannelse er grundlæggende
forudsætninger for at nå den nye EBS' mål. EØSU foreslår, at der fastsættes højere kvantitative mål i
EU's beskæftigelsesstrategi end dem, der er fastsat frem til 2010.

En retningslinje må vies specielt til fremme af aktive og forebyggende
arbejdsmarkedsforanstaltninger til langtidsarbejdsløse, inaktive, handicappede, kvinder, unge
og etniske mindretal med henblik på at fjerne hindringer for, at disse kan indtræde eller forblive
på arbejdsmarkedet i varige job.

Hvad de handicappede angår, er det påkrævet med et integreret system, der bl.a. skal omfatte styrkelse
af retningslinje 7 for beskæftigelsen, kraftige incitamenter for arbejdsgiverne til at ansætte handicappede
og etablering af forudsætningerne for, at de handicappede kan blive fortrolige med den moderne
teknologi.

En anden retningslinje skal sikre, at sort arbejde efterhånden forsvinder til fordel for deklareret arbejde,
og at lovlige økonomiske aktiviteter træder i stedet for sort økonomi. Desuden bør der tilføjes en
retningslinje om gunstige vilkår for udvikling af virksomheder og fremme af iværksætterkulturen.

Endelig er der brug for en retningslinje om forvaltning af migrationsstrømmene og fremme af
indvandrernes integration i samfundet via beskæftigelsen.

Endelig slår udvalget til lyd for, at de nationale parlamenter inddrages i EBS-procedurerne.
Forhandlinger og godkendelse af de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen i forbindelse
med de nationale parlamenters fastsættelse af deres budgetter ville med sikkerhed højne
beskæftigelsespolitikkens effektivitet og bidrage til bedre integration af denne i de forskellige
nationale og EU-politikker.

− Kontakt: Susanne Johansson
(Tlf.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker
 Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – F)
 

− Reference: Initiativudtalelse - CESE 410/2003
− Hovedpunkter:

 
 Udvalget understreger, at hovedformålet bør være at sætte nyt skub i væksten i Europa – hvilket er en
forudsætning for et genopsving i beskæftigelsen – gennem en mere præcis målretning og effektiv
anvendelse af samt en mere sammenhængende ramme omkring de overordnede retningslinjer for de
økonomiske politikker.
 
 De overordnede retningslinjer bør omgives af en bedre ramme, hvilket kræver en hurtigere gennemførelse
af det indre marked på prioriterede områder, så der opnås en højere grad af tillid og mere vækst, en
reaktivering af Lissabon-reformerne, herunder regelforenkling, samt en styrkelse af bestemmelserne om
fælles økonomiske styreformer i den fremtidige traktat, som konventet er ved at udforme.
 

− Kontakt: Katarina Lindahl
(Tlf.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Europæiske benchmarks for uddannelsesområdet
Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL)

- Reference: KOM(2002) 629 endelig – CESE 406/2003

- Hovedpunkter:

EØSU går ind for Kommissionens forslag om at fastlægge europæiske uddannelsesbenchmarks.
Det anser forslaget for at være endnu et skridt i den besværlige og langsommelige proces hen
imod udvikling af en europæisk dialog, som skal belyse uddannelsesbegreber og kortlægge og
harmonisere uddannelsesmål. Denne indsats bør yderligere intensiveres, da opfyldelse af
Lissabon-målene, som processen er kædet direkte sammen med, kræver moderne
uddannelsessystemer og fælles, høje uddannelsesmål.

EØSU er endvidere enig i de seks specifikke europæiske benchmarks, som Kommissionen
forelægger Rådet til godkendelse, og som foreslås under artikel 149 og 150 i EF-traktaten. Dog
ønsker det at henlede opmærksomheden på en vigtig lakune, som består i manglende medtagelse
af det, der blev aftalt (rådsmødet den 14. februar 2002) med hensyn til de tre strategiske mål og
det detaljerede program for iværksættelse af de 13 mål, som er tilknyttet disse.

EØSU anser det derfor for vigtigt, da det grundlæggende arbejde er udført, at man i det mindste
tilføjer dem, der knytter sig til strategisk mål 3 (GØRE UDDANNELSESSYSTEMERNE
MERE ÅBNE OVER FOR RESTEN AF VERDEN), til de europæiske benchmarks, der
forelægges til godkendelse.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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EØSU mener, at den foreslåede europæiske benchmark for livslang uddannelse bør ændres i en
mere ambitiøs retning. Et mål om at bringe det land, som klarer sig dårligst i dag, op på det
bedste lands niveau i 2010, er ambitiøst, men nødvendigt.

EØSU mener desuden, at der bør findes en europæisk benchmark for det offentliges udgifter til
uddannelse, udtrykt som en andel af BNP. Et mindstemål for 2010, svarende til det nuværende
EU-gennemsnit (5%), kunne medføre fremskridt på linje med, hvad de strategiske Lissabon-mål
kræver.

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

      ·   eLearning-programmet
 Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – E)

 
       -    Reference: KOM(2002) 751 endelig – 2003/0303 (COD) – CESE 404/2003

 
  -
  Hovedpunkter:

Udvalget bifalder det forelagte forslag til afgørelse, men mener, at de beløb, der er afsat til programmet
til at opfylde de ambitiøse mål, er ganske utilstrækkelige. Det henstiller, at de disponible ressourcer
koncentreres om to indsatsområder: bekæmpelse af it-kløften og internetbaserede skolepartnerskaber.

Udvalget understreger nødvendigheden af, at der fortsat ydes et bidrag fra andre EU-instrumenter på
området, og at overlapning af aktioner med eksisterende programmer undgås.

Ifølge EØSU er det vigtigt at fremme og støtte alle handlinger til bekæmpelse af udelukkelsen af
bestemte grupper af geografiske, sociale, kønsmæssige, aldersmæssige og andre årsager.

– 
– Kontakt: Pierluigi Brombo

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

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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2.  SUNDHED, SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE

•  Forbrugeruddannelse
 Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – E)
 

 -   Reference: Initiativudtalelse –  CESE 397/2003
 

 -   Hovedpunkter:

Tiden er inde til på europæisk plan: 

– at organisere og fremskynde arbejdet i en permanent ekspertgruppe bestående af undervisere
med et indgående kendskab til forbrugeranliggender, som løbende kan systematisere det
arbejde, der udføres i de enkelte lande, og udarbejde de rapporter, der er nødvendige for at
bygge videre på Amsterdam-traktatens afsnit om forbrugeruddannelse;

– at Kommissionen fremlægger en plan til konsolidering af de europæiske net til fremme af
forbrugeruddannelse gennem omfattende og løbende projekter;

– at oprette en databank, som omfatter alle de projekter, Kommissionen har finansieret i de
seneste år, og eventuelt de mest betydningsfulde projekter, der er gennemført i
medlemsstaterne, så de kan konsulteres af andre lande (herunder kandidatlandene) og dermed
fremme samarbejde, formidling og dynamik til gavn for forbrugeruddannelsen;

– at undersøge mulighederne for at oprette en virtuel skole for forbrugeruddannelse ved at udnytte
de nye teknologiers potentiale og allerede eksisterende erfaringer i forskellige lande på dette
område. Det vil desuden være en god ide at tage hensyn til de uddannelseserfaringer, der er
gjort på europæisk plan på de forskellige uddannelsesniveauer, såsom Erasmus-projektet;

– at Kommissionen udarbejder forslag, som:

– kan bidrage til at gøre forbrugeruddannelse bredt tilgængelig, så alle europæiske borgere kan udøve
deres ret og pligt til at uddanne sig som forbrugere;

gør det muligt at koordinere uddannelsesforanstaltninger og udgive passende undervisningsmateriale
bl.a. via Internettet for at tage hensyn til de europæiske forbrugeres forskellige baggrund;

– gør det muligt at uddanne undervisere, voksne forbrugere og sårbare grupper;

– kan sikre, at medlemmer af forbrugerorganisationer og andre forbrugerorganer og –institutioner
modtager løbende uddannelse af høj kvalitet.

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

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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•  Nuklear sikkerhed
 Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - D)

 
 -   Reference: KOM(2003) 32 endelig – 2003/0021-0022 (CNS) –  CESE 411/2003
 
 -   Hovedpunkter:

EØSU anerkender Fællesskabets grundlæggende kompetence inden for områderne sikkerhed ved
nukleare anlæg og bortskaffelse af radioaktivt affald og støtter dette initiativ, ikke mindst med henblik på
integrationen af de nye medlemsstater. Medlemsstaternes og sikkerhedsmyndighedernes hidtidige
arbejds- og ansvarsområde skal forblive uændret.

Fællesskabet bør kontrollere, at medlemsstaterne fuldt ud og strengt følger IAEA's definitioner og regler.
Under gennemførelsen af direktivet (procedurer, tidsplan) må der tages hensyn til balancen mellem på
den ene side principperne om iagttagelse af fællesskabsretten og om planlægnings- og retssikkerhed og på
den anden side garanti for størst mulig sikkerhed. Udvalget støtter Kommissionens målsætning om, at
medlemsstaterne skal stille tilstrækkelige finansieringsmidler til rådighed for nedlukning af nukleare
anlæg, men henstiller, at denne opgave fortsat er medlemsstaternes enekompetence.

Udvalget støtter Kommissionens opfattelse om, at slutopbevaring af højradioaktivt affald i hver enkelt
medlemsstat, hvor dette affald produceres, bør ske i dertil egnede geologiske formationer, men at dette
ikke må udelukke en frivillig opgavefordeling mellem medlemsstater, der grænser op til hinanden.
Udvalget henstiller imidlertid, at tidsplanen for godkendelse af de pågældende slutopbevaringssteder i
medlemsstaterne tilrettelægges mere fleksibelt og tilpasses medlemsstaternes særlige omstændigheder.

-   Kontakt: Siegfried Jantscher
   (Tlf.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•  Fremskyndet indfasning/dobbeltskrog
 Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen - EL)

 
 -   Reference: KOM(2002) 780 endelig – 2002/0310 (COD) –  CESE 415/2003
 
 -   Hovedpunkter:

EØSU beklager, at forliset af tankskibet Prestige har ført til endnu en økologisk katastrofe, og at dets
gentagne opfordringer (i udtalelser om Erika I- og II-pakkerne) til en række konkrete foranstaltninger
ikke har ført til handling. EØSU føler sig tvunget til at gentage opfordringerne, som det håber, der vil
blive taget hensyn til.

EØSU støtter Kommissionens forslag til forordning om fremskyndet indfasning af dobbeltskrog.

EØSU mener endvidere, at

· en undersøgelse af årsagerne til hændelsen må prioriteres meget højt med henblik på, at der
kan træffes rimelige, praktiske og afpassede foranstaltninger, som sigter på at fjerne de
egentlige årsager til sådanne hændelser,
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· de aktuelle aktioner bør være genstand for en evaluering af deres indvirkning på
bæredygtigheden, og at denne evaluering bør omfatte aktionernes potentielle økonomiske,
sociale og miljømæssige konsekvenser,

· der er et presserende behov for, at Erika I- og Erika II-pakken gennemføres hurtigt og
konsekvent, samt for at der snarest muligt iværksættes en ordning med nødhavne og
beredskabsplanlægning med klare kommandoveje med henblik på at hjælpe nødstedte skibe,
helst på EU-plan af EMSA,

· der bør vedtages en Erika III-pakke, der sikrer hensyntagen til den menneskelige faktor i
forbindelse med sikkerhed til søs.

I forbindelse med forbuddet mod enkeltskrogede tankskibe til transport af svære olietyper, mener EØSU,
at visse undtagelser bør overvejes.

I lyset af de alvorlige socioøkonomiske følger og af søtransportens internationale karakter bør
EU-landene hurtigst muligt via IMO indføre en tilfredsstillende fremskyndet  tidsplan for udfasning af
enkeltskrogede tankskibe med henblik på, at den kan bringes i anvendelse på internationalt plan. EU's
initiativ inden for IMO bør tages uden præjudice for retten og pligten til i tide at sikre tilstrækkelig
miljøbeskyttelse på EU-plan.

 
-   Kontakt: Luis Lobo

(Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Farlige stoffer – nonylphenol og cement
 Ordfører: Michel Nollet (Lønmodtagergruppen - B)
 

 -   Reference: KOM(2002) 459 endelig – 2002/0206 (COD) –  CESE 399/2003
 

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

 
•  Forskningsprogram/sygdomme

 Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser - F)
 

 -   Reference: KOM(2002) 474 endelig – 2002/0211 (COD) –  CESE 414/2003
 
 -   Kontrakt: Nemesio Martinez

 (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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3.  DET INDRE MARKED

 
•  Regelforenkling (Markedsobservatoriet)

 Ordfører: John Simpson (Gruppen Andre Interesser - UK)
 

-   Reference: Initiativudtalelse –  CESE 398/2003

 -   Hovedpunkter:

Udtalelsen understreger, at spørgsmålet om forenkling, bedre lovgivning og bedre styreformer
må tages alvorligt, og at det er vigtigt at finde en effektiv løsning på problemerne på dette
område inden for nærmeste fremtid. Den gentager, at der ikke i første række er behov for
deregulering. Valget står ikke kun mellem regulering og selvregulering, men mellem en
hensigtsmæssig, harmoniseret lovgivning og en ineffektiv, fragmenteret lovgivning både på EU-
og medlemsstatsplan.

Den støtter de forslag, der er fremført i Kommissionens dokumenter, og går navnlig ind for udvidelsen af
regelmæssige konsekvensanalyser til også at omfatte Kommissionens årlige arbejdsprogram. Udtalelsen
støtter kraftigt Kommissionens forslag om bredere høring. En sådan bredere høring bør omfatte
efterfølgende høring og villighed til at bruge denne feedback til at forbedre forberedelsen af efterfølgende
konsekvensanalyser.

En kodificering af EU's regelværk, som vil kunne føre til en betydelig reduktion i lovmængden og en
tilsvarende forbedring, hvad angår klarhed, sammenhæng, tilgængelighed og effektivitet, bør
gennemføres beslutsom og ihærdig vis.

Udtalelsen anbefaler også, at konsekvensanalyser baseres på et RIA-system. Hvis ændringer til
lovforslaget gør den oprindelige konsekvensanalyse ubrugelig, må disse ændringer understøttes
af en ændret konsekvensanalyse.

Udtalelsen bifalder Kommissionens intention om at gøre principperne om ansvar, proportionalitet,
gennemsigtighed og retssikkerhed gældende i forbindelse med forbedringen af de lovgivningsmæssige
rammer. En styreform, som ikke følger disse principper, kan ikke være ægte demokratisk. Udtalelsen
opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at indgå en fast forpligtelse på dette område.
 

 -    Kontakt: Jakob Andersen
 (Tlf.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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4.  ENERGIPOLITIK

•  Energiforsyningssikkerhed
 Ordfører: Claude Cambus (Lønmodtagergruppen - F)

 
 -   Reference: KOM(2002) 488 endelig – 2002/0219-0220 (COD) - 0221 (CNS) –  CESE 400/2003
 
 -   Hovedpunkter:

 
 EØSU støtter Kommissionens mål om at udstikke fælles retningslinjer for olie- og
gasforsyningssikkerheden i EU.

I relation til olie støtter EØSU forslaget om at forpligte medlemsstaterne til at oprette et organ til
forvaltning af et centralt sikkerhedslager.

– EØSU tvivler stærkt på, at forslaget om at øge medlemsstaternes lagerforpligtelse fra 90 til 120 dage
tjener noget formål. Udvalget mener ikke, at en sådan beslutning vil munde ud i noget, der kan opveje
og berettige de dermed forbundne ekstra omkostninger.

– EØSU forholder sig lige så skeptisk over for forslaget om at anvende de strategiske lagre til at
indvirke på oliepriserne, når frygten for en eventuel fysisk knaphed får operatører til at "hamstre" og
derved fremkalde panik og prisstigninger.

– EØSU mener, at EU bør gennemføre sine foranstaltninger til overvindelse af eventuelle
olieforsyningskriser inden for rammerne af IEA for at opnå tilstrækkelig indflydelse og være sikker på
at opnå resultater.

I relation til gas støtter udvalget Kommissionens ønske om at lade det stå medlemsstaterne frit for at
fastsætte de regler, der skal gælde for operatørerne for at garantere forsyningssikkerheden.

Udvalget er i tvivl om, hvorvidt muligheden for at fritage nye markedsdeltagere for
forsyningssikkerhedsforpligtelserne vil have den ønskede effekt, og foreslår, at spørgsmålet overlades til
den enkelte medlemsstat.
 

-   Kontakt Raffaele Del Fiore
(Tlf.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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5.  INDUSTRIPOLITIK

•  Årlige EF-stålstatistikker
 Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen - I)

 
 -   Reference: KOM(2002) 584 endelig – 2002/0251 (COD) –  CESE 413/2003
 
 -   Hovedpunkter:

 
1. I denne første udtalelse, udarbejdet af den nyoprettede rådgivende kommission for
industrielle ændringer, tilslutter EØSU sig den generelle udformning af Kommissionens forslag
og dets mål om at sikre stålsektoren disponible statistiske nøgleoplysninger, der passer til det,
som de institutionelle beslutningstagere, industrien, verdensproduktionen, den sociale dialog og
moderniserings- og rationaliseringsprocesserne (især i kandidatlandene) har behov for.

2. Det kan imidlertid vise sig, at oplysningerne i de foreslåede spørgeskemaer ikke i
tilstrækkelig grad opfylder målene om effektivitetsmåling, besparelser og miljøbæredygtighed.
Det Europæiske Miljøagentur kunne i disse tilfælde levere supplerende statistiske oplysninger i
forbindelse med sin registreringsvirksomhed. Disse supplerende oplysninger bør integreres i en
velstruktureret og opdateret ramme, som kan anvendes i forbindelse med sektorens fremtidige
politikstrategier.

3. Oplysningerne om forbruget af stål fra de sektorer, der anvender stål, har stor betydning for såvel
brugere som producenter. Der bør også opstilles aktivitetsindikatorer opdelt efter land og produkttype
samt indikatorer for sektorer, der aftager produktionen og får oplysninger om forventede ordrer.

4. For ikke at overbebyrde Eurostat kunne indsamlingen af disse oplysninger foretages i forbindelse
med registrerings- og analysevirksomheden i Kommissionens tjenestegrene, f.eks. Generaldirektoratet for
Erhvervspolitik, der efter EØSU's mening regelmæssigt bør udarbejde en koordineret analyse af den
europæiske stålindustris konkurrenceevne, især i de nye medlemsstater. Analysen bør også omfatte
sektorens udvikling og beskæftigelsesbehov.

5. Forslaget nævner hverken de nye medlemsstater eller statistikkerne for de fremtidige EU-politikker,
som de berøres af. I den sammenhæng synes det derfor nødvendigt med flere målrettede tiltag, så deres
statistiske korpus genoprettes og fornyes.
 

− Kontakt: José Miguel Colera Rodriguez
(Tlf.: 00 32 2 546 9629 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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6.  EKSTERNE FORBINDELSER

•  For et WTO med et menneskeligt ansigt
Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen - EL)

− Reference: Initiativudtalelse – CESE 412/2003
 

– Hovedpunkter:

WTO står nu over for at skulle træffe beslutninger, der tager behørigt hensyn til de nye vilkår,
der gælder i den internationale økonomi (problemer knyttet til liberaliseringen af handlen,
miljøproblemer, omlægninger af landbruget m.m.), samt verdenssamfundets fortrængning af
alvorlige humanitære og sociale problemer (social ulighed, fattigdommens udbredelse, farlige
epidemier osv.).

EØSU ønsker med denne udtalelse at bidrage konstruktivt til den internationale dialog og til de
bestræbelser, som Kommissionen udfolder, på at give denne internationale organisation et mere
menneskeligt ansigt og sætte den i stand til at opfylde dels udviklingslandenes berettigede krav og dels
kravene fra civilsamfundet, der har klandret WTO for mangel på forståelse, gennemsigtighed,
tilpasningsevne og fleksibilitet.

EØSU foreslår:

•  at indføre en parlamentarisk dimension i WTO med det formål at udvide den demokratiske dialog og
for at folkevalgte kan få egentlig indflydelse på organisationens arbejdsgang;

•  at indføre en institutionaliseret dialog mellem WTO og repræsentanter for det organiserede
civilsamfund – anerkendte repræsentanter med baglandet i orden, der indgår i en dialog i henhold til et
kodeks for den konkrete struktur;

•  at indføre en institutionaliseret dialog mellem WTO og andre internationale organisationer (FN,
Verdensbanken, IMF, OECD, ILO) samt tværnationale  organisationer;

•  at sørge for løbende bistand og overførsel af midler og knowhow til de mindst udviklede lande, så
disse kan få udbytte af at deltage i WTO's forhandlinger.

EØSU foreslår for sit vedkommende at fremsætte et initiativ om koordineringen af de
økonomiske og sociale råd, hvor disse findes på internationalt plan (f.eks. de økonomiske og
sociale råd i Afrika, Kina osv.) vedrørende WTO-spørgsmål. Man kan f.eks. udarbejde fælles
udtalelser, som  skal forelægges på ministerkonferencerne som bidrag fra civilsamfundet.

− Kontakt: Jean-François Bence
(Tlf.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)
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7.  EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

•  Handicappede - Mod et juridisk bindende FN-instrument
Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre interesser - E)

 
− Reference: KOM(2003) 16 endelig – CESE 407/2003
 
− Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens meddelelse, da de gældende internationale
menneskerettighedsinstrumenter ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af handicappede. EØSU støtter skiftet
fra en lægevidenskabelig tilgang til en tilgang baseret på menneskerettigheder.

EØSU mener, at det juridisk bindende instrument bør være en konvention og indeholde en specifik regel
om, at menneskerettighederne er universelle og gælder for alle mennesker, herunder handicappede og
mennesker med kroniske sygdomme. EØSU mener desuden, at det bør understreges i konventionen, at
staterne bør gøre en indsats for at sikre, at handicappede virkelig kan udøve deres rettigheder.

EØSU anser det for meget vigtigt, at EU spiller en ledende rolle på det næste møde i ad hoc-udvalget, og
foreslår rådsformandskabet at forsøge at nå frem til en fælles holdning for EU's medlemsstater og
tiltrædelseslandene. Udvalget anmoder som talerør for det organiserede civilsamfund om at blive aktivt
inddraget i EU's arbejde på dette område.

 
− Kontakt: Susanne Johansson

(Tlf.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, faglig uddannelse
eller volontørtjeneste

 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdsgivergruppen – E)

– Reference: KOM(2002) 548 endelig – 2002/0242 (CNS) - CESE 403/2003
 
– Hovedpunkter:

EØSU ser positivt på Kommissionens holdning til at lovgive omkring lovlige indrejsekanaler
for indvandrere og på indholdet af direktivforslaget.

Det er efter EØSU's mening et positivt skridt at give de studerende mobilitet, så de kan
supplere deres studier i en anden medlemsstat end den, der oprindeligt gav dem
opholdstilladelse.

EØSU ønsker at gentage en af sine grundholdninger: uddannelse i EU af unge fra tredjelande bør være
en udviklingsfaktor for disse lande og ikke give dem flere problemer. Udvalget deler Kommissionens
holdning om, at man bør undgå at forstærke problemet med hjerneflugt.
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EØSU ser ligeledes særdeles positivt på, at de studerende gives adgang til at arbejde, og ønsker at give
ulønnede praktikanter samme mulighed.

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

8.  BESKATNING

•  Leveringssteder for el og gas/momsregler
 Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – I)

 
− Reference: KOM(2002) 688 endelig – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003
 
– Hovedpunkter:

EØSU støtter målene i Kommissionens forslag, men udtrykker imidlertid nogle forbehold.

EØSU foreslår, at levering af elektricitet eller gas til en person i en anden medlemsstat end sælgerens bør
være afgiftspligtig i den medlemsstat, hvor energien forbruges, såfremt køberen ikke erhvervsmæssigt
videresælger godet.  Køberen bør hæfte for afgiftens erlæggelse, hvis han er momsregistreret i
pågældende medlemsstat. Hvis han ikke er indregistreret dér, bør den, som hæfter, være sælgeren, som er
nødt til at lade sig indregistrere dér.

EØSU finder det nødvendigt at klarlægge og præcisere visse termer, som er anvendt i
Kommissionens forslag.

 

− Kontakt: Pawel Olechnowicz
(Tlf.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)
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 9. FISKERI
 

 
•  Fiskeressourcerne/Middelhavet
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P)

 
 -    Reference: KOM(2002) 535 endelig –  CESE 402/2003
 
-    Hovedpunkter:

EØSU ser med interesse på Kommissionens meddelelse og de perspektiver, den åbner for opfyldelsen af
målsætningen om i løbet af tre år at nytænke den fælles fiskeripolitik i Middelhavet ved bl.a. at udnytte de
mange allerede eksisterende forvaltningsmuligheder.

EØSU lægger også vægt på meddelelsens intention om, at de aktioner, der gennemføres på EU-niveau for
at nå målet, skal være et resultat af en bred debat med de sociale aktører og parter inden for rammerne af
allerede eksisterende organer eller organer, der oprettes specielt til formålet. Oprettelsen af et regionalt
rådgivende råd for Middelhavet, som nævnt i "vejviseren", kunne være et vigtigt skridt i den rigtige
retning. EØSU ser med interesse på forsøget på at oprette en fiskerisammenslutning for hele Middelhavet,
men det er meget vigtigt, at alle centrale aktører og navnlig redere og arbejdstagerrepræsentanter
inddrages i arbejdet.

Opretholdelsen af passende miljømæssige betingelser for beskyttelsen af fiskeriets biologiske ressourcer
kræver generelt set stor årvågenhed i form af miljømæssige foranstaltninger og aktioner til
forureningsbekæmpelse og biotopbeskyttelse. Dette gælder i særlig grad for et hav med Middelhavets
karakteristika.

Selv med de tilpasninger, som de reelle forhold kræver, vil en total gennemførelse af bevarelses-,
struktur- og markedspolitikken i Middelhavet få nogle sociale konsekvenser for dem, der arbejder i og får
sit udkomme fra fiskerierhvervet.

EØSU slår til lyd for fuld integration af den sociale dimension i reformen af den fælles fiskeripolitik i
denne region som et afgørende, tillidsskabende element.

 
 -   Kontakt: Silvia Calamandrei
 (Tlf.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Ændring/Uddannelse for søfartserhverv
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P)

 
 -    Reference: KOM(2003) 1 endelig – 2003/0001 (COD) –  CESE  401/2003
 
 -    Kontakt:  Luis Lobo
 (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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10. STRUKTURFONDE

•  Strukturfondsprogrammering/URBAN 2000-2006
     Ordfører: Bruno Di Odoardo (Lønmodtagergruppen – I)

-   Referencer: KOM(2002) 308 endelig – CESE 408/2003

- Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens videreførelse af Urban-initiativet inden for rammerne af Urban II, antallet
af omfattede programmer og forenklingen af de administrative procedurer.

Udvalget finder det også positivt, at erfaringsudveksling mellem byer fremmes, og at 40% af de planlagte
udgifter afsættes til miljømæssig og fysisk revitalisering.

Det tillægger endvidere inddragelsen af de lokale myndigheder i programmeringen, forvaltningen og
overvågningen af projekterne stor betydning, da det er en forudsætning for at opnå et stadig bedre samspil
mellem offentlige og private ressourcer.

Urban-initiativet bør efter EØSU's mening fremover sigter mod at fremme en hensigtsmæssig
boligpolitik, bedre og flere tjenesteydelser i de støtteberettigede kvarterer og en højere prioritering af de
problemer, der følger med bybefolkningens højere gennemsnitsalder.

EØSU understreger endnu en gang, at det er vigtigt at sikre sig, at Urban-programmet i fremtiden tager fat
på de nye problemstillinger omkring byspørgsmålet på en eksperimenterende og innovativ facon i form af
foranstaltninger, der tager sigte på at få kontrol over byspredningsfænomenet og indføre
genopretningspolitikker for de pågældende områder.

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

* * *
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