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FORKORTELSERNES BETYDNING

PPE-DE Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske
Demokrater

PSE De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDR Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALE Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UEN Gruppen Union for Nationernes Europa
EDD Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NI Løsgængere

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

BUDG Budgetudvalget
CONT Budgetkontroludvalget
LIBE Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre marked
ITRE Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeriudvalget
RETT Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE Udvalget om Udvikling og  Samarbejde
AFCO Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
FEMM Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI Udvalget for Andragender
MARE Det Midlertidige Udvalg om Øget Sikkerhed til Søs
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 15/04 Påmindelse om de nye regler for besøgsgrupper (med mindst ni deltagere) indbudt
direkte af medlemmerne, som har været i kraft siden den 1. juni 2003

Nr. 16/04 Mødepeirode i maj i Strasbourg

Nr. 17/04 Generelle oplysninger om Europa-Parlamententets restauranter, cafeterier osv.

Nr. 18/04 Papir til faxmaskiner og printere

Nr. 20/04 Høringen af de nye kommissærer

Nr. 21/04 Sundry items of office equipment made available to Members

Nr. 22/04 Åbningstider for Europa-Parlamentets restauranter og Indkøbscentralen fra den 10.
maj til den 2. juli 2004 og i sommerperioden

Nr. 23/04 Regler for medlemmers og politiske gruppers benyttelse af kontorlokaler i Europa-
Parlamentets informationskontorer

Nr. 24/04 Kvaliteten af de fødevarer, der leveres af eksterne cateringfirmaer og serveres ved
cocktailparties

Nr. 25/04 Konstituerende mødeperiode i juli 2004

Nr. 26/04 Udbetaling af rejsegodtgørelse og dagpenge fra Medlemmernes Kasse

Nr. 27/04 Adgang til biblioteket i Bruxelles

Nr. 28/04 Buggeplads i Bruxelles

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

UDSKIFTNING AF ET POLSK MEDLEM
AF EUROPA-PARLAMENTET

Med skrivelse af 5. maj 2004 har de kompetente polske myndigheder underrettet Europa-Parlamentet om, at

Zbyszek ZABOROWSKI

er udpeget som medlem i stedet for Ryszard KALISZ (PSE), der er udnævnt til minister i den polske
regering.

På plenarmødet den 5. maj 2004 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at Ryszard KALISZ' mandat var
ophørt med virkning fra den 2. maj 2004, og at Zbyszek ZABOROWSKI havde påbegyndt sit mandat
med virkning fra den 4. maj 2004.

* * *

OPHØR AF ET MALTESISK MEDLEMS MANDAT

Rådet for Den Europæiske Union har den 7. maj 2004 truffet afgørelse om at udnævne

Josef BONNICI (MT/PPE-DE)

til medlem af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber.

Dette hverv er uforeneligt med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, og Josef BONNICIS mandat
er derfor ophørt med virkning fra den 7. maj 2004.

* * *
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AFSKEDSBEGÆRING FRA ET BELGISK MEDLEM AF

EUROPA-PARLAMENTET

Ved skrivelse af 28. juni 2004 har

Jacqueline Rousseaux (BE-ELDR)

Meddelt formanden, at hun var blevet valgt til parlamentet i Bruxelles, og at hun søgte sin afsked som
medlem af Europa-Parlamentet.

Som følge heraf ophører hendes mandat i Europa-Parlamentet 29. juni 2004.

***
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I IRLAND

Med skrivelse af 15. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 13 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Irland.

Følgende er valgt1:

AYLWARD Liam
COVENEY Simon
CROWLEY Brian
DE ROSSA Proinsias
DOYLE Avril
HARKIN Marian
HIGGINS Jim
McDONALD Mary Lou
McGUINNESS Mairead
MITCHELL Gay
Ó NEACHTAIN Seán
RYAN Eoin
SINNOTT Kathy

***

OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I MALTA

Med skrivelse af 16. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 5 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Malta.

Følgende er valgt1:

ATTARD-MONTALTO John
BUSUTTIL Simon
CASA David
GRECH Louis
MUSCAT Joseph

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I SVERIGE

Med skrivelse af 18. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 19 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Sverige.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ANDERSSON Jan
CARLSHAMRE Maria
CEDERSCHIÖLD Charlotte
EK Lena
FJELLNER Christofer
GOUDIN Hélène
HEDH Anna
HEDKVIST PETERSEN  Ewa
HÖKMARK Gunnar
IBRISAGIC Anna

LUNDGREN Nils
MALMSTRÖM Cecilia
SCHLYTER Carl
SEGELSTRÖM Inger
SJÖSTEDT Jonas
SVENSSON Eva-Britt
WESTLUND Åsa
WIJKMAN Anders
WOHLIN Lars
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I ESTLAND

Med skrivelse af 21. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 6 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Estland.

Følgende er valgt1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
PADAR Ivari
SAVI Toomas

***

R E T T E L S E

Med skrivelse af 1. juli  2004 meddelte de estiske kompetente myndigheder, at Ivari PADARI var blevet
afløst af:

Andres TARAND

I betragtning af denne ændring ser listen over medlemmer valgt i Estland ud som følger1:

ILVES Toomas Hendrik
KELAM Tunne-Väldo
MIKKO Marianne
OVIIR Siiri
SAVI Toomas
TARAND Andres

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I LITAUEN

Med skrivelse af 21. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 13 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Litauen.

Følgende er valgt1:

ANDRIKIENĖ Laima Liucija
BIRUTIS �arūnas
BUDREIKAITĖ Danutė
DEGUTIS Arūnas
DIČKUTĖ Jolanta
DID�IOKAS Gintaras
GENTVILAS Eugenijus
JUKNEVIČIENĖ Ona
LANDSBERGIS Vytautas
PALECKIS Justas Vincas
PAVILIONIS Rolandas
SAKALAS Aloyzas
STARKEVIČIŪTĖ Margarita

_______________

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I HOLLAND

Med skrivelse af 23. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 27 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Holland.

Følgende er valgt1:

BELDER Bastiaan
van den BERG Margrietus J.
BERMAN Thijs
BLOKLAND Johannes (Hans)
BOZKURT Emine
van BUITENEN Paul K.T.J.
BUITENWEG Kathalijne Maria
van den BURG Ieke
CORBEY Dorette
DOORN Bert
EURLINGS Camiel
de GROEN Els
HENNIS-PLASSCHAERT Jeanine
IN'T VELD Sophia Helena
LAGENDIJK Joost
LIOTARD Kartika
MAAT Albert Jan
MAATEN Jules
MANDERS Toine
MARTENS Maria
MASTENBROEK Edith
MEIJER Erik
MULDER Jan
van NISTELROOIJ Lambert
OOMEN-RUIJTEN Ria G.H.C.
WIERSMA Jan Marinus
WORTMANN-KOOL

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I DANMARK

Med skrivelse af 24. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 14 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Danmark.

Følgende er valgt1:

AUKEN Margrete
BONDE Jens-Peter
BUSK Niels
CAMRE Mogens N.J.
CHRISTENSEN Ole
JENSEN Anne Elisabet
JØRGENSEN Dan
KRARUP Ole
KRISTENSEN Henrik Dam
RASMUSSEN Poul Nyrup
RIIS-JØRGENSEN Karin
SAMUELSEN Anders
SEEBERG Gitte
THOMSEN Britta

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I POLEN

Med skrivelse af 25. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 54 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Polen.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ADWENT Filip
BIELAN Adam Jerzy
BUZEK Jerzy
CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz
CHRUSZCZ Sylwester
CZARNECKI Marek
CZARNECKI Ryszard
FOTYGA Anna Elżbieta
GEREMEK Bronisław
GERINGER DE OEDENBERG Lidia
GIEREK Adam
GIERTYCH Maciej Marian
GOLIK Bogdan
GRABOWSKA Genowefa
GRABOWSKI Dariusz Maciej
HANDZLIK Małgorzata Maria
JAŁOWIECKI Stanisław
JANOWSKI Mieczysław Edmund
KACZMAREK Filip Andrzej
KAMIŃSKI Michał Tomasz
KLICH Bogdan Adam
KRUPA Urszula
KUC Wiesław Stefan
KUDRYCKA Barbara
KUŁAKOWSKI Jan Jerzy
KUŻMIUK Zbigniew Krzysztof
LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław Marian
LIBICKI Marcin
MASIEL Jan Tadeusz
OLBRYCHT Jan Marian
ONYSZKIEWICZ Janusz Adam
PĘK Bogdan
PINIOR Józef
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
PISKORSKI Pawel Bartlomiej
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew
PROTASIEWICZ Jacek
ROGALSKI Bogusław
ROSATI Dariusz Kajetan
ROSZKOWSKI Wojciech
RUTOWICZ Leopold Józef
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
SIEKIERSKI Czesław Adam
SIWIEC Marek Maciej
SONIK Bogusław Andrzej
STANISZEWSKA Grażyna
SZEJNA Andrzej Jan
SZYMAŃSKI Konrad
TOMCZAK Witold
WIERZEJSKI Wojciech
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław
ZALESKI Zbigniew
ZWIEFKA Tadeusz Antoni
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I SPANIEN

Med skrivelse af 2. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 54 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Spanien.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

AYALA SENDER Inés
AYUSO GONZÁLEZ María del Pilar
BADÍA i CUTXET María
BARÓN CRESPO Enrique
BORRELL FONTELLES José
CALABUIG RULL Joan
CARNERO GONZÁLEZ Carlos
del CASTILLO VERA Pilar
CERCAS Alejandro
DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Augustín
DÍEZ GONZÁLEZ Rosa M.
DÜHRKOP DÜHRKOP Bárbara
FERNÁNDEZ MARTÍN Fernando
FRAGA ESTÉVEZ Carmen
GALEOTE QUECEDO Gerardo
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

José Manuel
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARRIGA POLLEDO Salvador
de GRANDES PASCUAL Luis
GUARDANS CAMBÓ Ignasi
GUTIÉRREZ-CORTINES Cristina
HAMMERSTEIN MINTZ David
HERRANZ GARCÍA María Esther
HERRERO-TEJEDOR ALGAR

Luis Francisco
ITURGAIZ ANGULO Carlos José
JOAN i MARÍ Bernat

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Angel
MASIP HIDALGO Antonio
Mme MATO ADROVER Ana
MAYOR OREJA Jaime María
MEDINA ORTEGA Manuel
MÉNDEZ DE VIGO Íñigo
MENÉNDEZ del VALLE Emilio
MEYER PLEITE Willy
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa
MILLÁN MON Francisco José
MONTORO ROMERO Cristóbal Ricardo
MORENO SÁNCHEZ Javier
OBIOLS i GERMÀ Raimon
ORTUONDO LARREA Josu
PLEGUEZUELOS AGUILAR Francisca
POMÉS RUIZ José Javier
RIERA MADURELL Teresa
ROMEVA RUEDA Raũl
RUDI UBEDA Luisa Fernanda
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

José Ignacio
SALINAS GARCÍA María Isabel
SÁNCHEZ PRESEDO Antolín
SORNOSA MARTÍNEZ María
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO

María Elena
VARELA SUANZES-CARPEGNA Daniel
VIDAL-QUADRAS ROCA Alejo
YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA Luis
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I ØSTRIG

Med skrivelse af 30. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 18 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Østrig.

Følgende er valgt1:

BERGER Maria
BÖSCH Herbert
ETTL Harald
KARAS Othmar
LEICHTFRIED Jörg
LICHTENBERGER Evelin
MARTIN Hans-Peter
MÖLZER Andreas
PRETS Christa
RACK Reinhard
RESETARITS Karin
RÜBIG Paul
SCHEELE Karin
SCHIERHUBER Agnes
SEEBER Richard
STENZEL Ursula
SWOBODA Johannes (Hannes)
VOGGENHUBER Johannes

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I LETTLAND

Med skrivelse af 6. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 9 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Lettland.

Følgende er valgt1:

ANDREJEVS Georgs
DOMBROVSKIS Valdis
KRASTS Guntars
KRISTOVSKIS Ģirts Valdis
KU�ĶIS Aldis
PĪKS Rihards
VAIDERE Inese
�DANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I PORTUGAL

Med skrivelse af 7. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 24 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Portugal.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ASSIS Francisco
CAPOULAS SANTOS Luis
CASACA Paulo
COELHO Carlos
CORREIA Fausto
COSTA António
de DEUS PINHEIRO João
ESTEVES Assunção
ESTRELA Edite
FERREIRA Elisa
FIGUEIREDO Ilda
FREITAS Duarte

GOMES Ana
GRAÇA MOURA Vasco
JARDIM FERNANDES Emanuel
MADEIRA Jamila
MARQUES Sérgio
PORTAS Miguel
QUEIRÓ Luís
RIBEIRO Sérgio
RIBEIRO E CASTRO José
dos SANTOS Manuel António
SILVA PENEDA José Albino
SOUSA PINTO Sérgio
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I GRÆKENLAND

Formanden har modtaget officiel meddelelse om de 24 medlemmer af Europa-Parlamentet, som er valgt i
Grækenland.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ARNAOUTAKIS Stavros
BATZELI Katerina
BEGLITIS Panagiotis
DIMITRAKOPOULOS Giorgos
GLAVAKIS Ioannis
HATZIDAKIS Konstantinos
KARATZAFERIS Georgios
KRATSA-TSAGAROPOULOU Rodi
LAMBRINIDIS Stavros
MANOLAKOU Diamanto
MATSOUKA Maria (Mairi)
MAVROMMATIS Emmanouil

PAFILIS Athanasios
PANAGIOTOPOULOU-KASSIOTOU Maria
PAPADIMOULIS Dimitrios
PAPASTAMKOS Georgios
SAMARAS Antonis
SIFUNAKIS Nikolaos
TOUSSAS Georgios
TRAKATELLIS Antonios
TZAMBAZI Evangelia
VAKALIS Nikolaos
VARVITSIOTIS Ioannis
XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I FINLAND

Med skrivelse af 22. juni 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 14 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Finland.

Følgende er valgt1:

HASSI Satu Maijastiina
ITÄLÄ Ville
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KAUPPI Piia-Noora
KORHOLA Eija-Riitta Anneli
LAX Henrik
LEHTINEN Lasse Antero
MYLLER Riitta
PAASILINNA Reino
SEPPÄNEN Esko Olavi
STUBB Alexander
TAKKULA Hannu
VÄYRYNEN Paavo
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I UNGARN

Med skrivelse af 5. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 24 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Ungarn.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

BARSINÉ PATAKY Etelka
BECSEY Zsolt
DEMSZKY Gábor
DOBOLYI Alexandra
FAZAKAS Szabolcs
GÁL Kinga
GLATTFELDER Béla
GURMAI Zita
GYÜRK András
HARANGOZÓ Gábor
HEGYI Gyula
HERCZOG Edit

JÁRÓKA Lívia
KÓSÁNÉ KOVÁCS Magda
LÉVAI Katalin
OLAJOS Péter
ŐRY Csaba
PÁLFI István
SCHMITT Pál
SCHÖPFLIN György
SURJÁN László
SZÁJER József
SZENT-IVÁNYI István
TABAJDI Csaba Sándor
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I SLOVENIEN

Med skrivelse af 6. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 7 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Slovenien.

Følgende er valgt1:

BREJC Mihael
DRČAR MURKO Mojca
JORDAN CIZELJ Romana
KACIN Jelko
NOVAK Ljudmila
PAHOR Borut
PETERLE Alojz

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I FRANKRIG

Med skrivelse af 8. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 78 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Frankrig.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ARIF Kader
AUBERT Marie-Hélène
BACHELOT Roselyne
BEAUPUY Jean Marie
BENNAHMIAS Jean-Luc
BERÈS Pervenche
BONO Guy
BOURLANGES Jean-Louis
BOURZAI Bernadette
CARLOTTI Marie-Arlette
CASTEX Françoise
CAVADA Jean-Marie
CORNILLET Thierry
COTTIGNY Jean Louis
COÛTEAUX Paul Marie
DAUL Joseph
DE SARNEZ Marielle
DESCAMPS Marie-Hélène
DÉSIR Harlem
DE VEYRAC Christine
DOUAY Brigitte
FERREIRA Anne
FLAUTRE Hélène
FONTAINE Nicole
FOURTOU Janelly

FRUTEAU Jean-Claude
GAUBERT Patrick
GAUZES Jean-Paul
GIBAULT Claire
GOLLNISCH Bruno
GRIESBECK Natalie
GROSSETÊTE Françoise
GUELLEC Ambroise
GUY-QUINT Catherine
HAMON Benoît
HAZAN Adeline
HENIN Jacky
HORTEFEUX Brice
ISLER BÉGUIN Marie Anne
LAIGNEL André
LAMASSOURE Alain
LANG Carl
LAPERROUZE Anne
LE FOLL Stéphane
LEHIDEUX Bernard
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LIENEMANN Marie-Noëlle
LIPIETZ Alain
LOUIS Patrick
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MARTINEZ Jean-Claude
MATHIEU Véronique
MORILLON Philippe
MOSCOVICI Pierre
NAVARRO Robert
ONESTA Gérard
PATRIE Béatrice
PEILLON Vincent Benoît Camille
POIGNANT Bernard
REYNAUD Marie-Line
ROCARD Michel
ROURE Martine
SAÏFI Tokia
SAVARY Gilles

SCHAPIRA Pierre Lionel Georges
SCHENARDI Lydia
SIMONOT Chantal
SUDRE Margie
TOUBON Jacques
TRAUTMANN Catherine
VATANEN Ari
VAUGRENARD Yannick
VERGES Paul
VERGNAUD Bernadette
de VILLIERS Philippe
VLASTO Dominique
WEBER Henri
WURTZ Francis

1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I TYSKLAND

Med skrivelse af 12. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 99 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Tyskland.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

BEER Angelika
BEREND Rolf
BÖGE Reimer
BREYER Hiltrud
BRIE André
BROK Elmar
BULLMANN Hans Udo
CASPARY Daniel
CHATZIMARKAKIS Georgios
COHN-BENDIT Daniel Marc
CRAMER Michael
DESS Albert
DUIN Garrelt
EHLER Jan Christian
FERBER Markus
FLORENZ Karl-Heinz
FRIEDRICH Ingo
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GLANTE Norbert
GOEPEL Lutz
GOMOLKA Alfred
GRAEFE zu BARINGDORF Friedrich-Wilhelm
GRÄSSLE Ingeborg
GRÖNER Lissy
HÄNSCH Klaus

HARMS Rebecca
HAUG Jutta D.
HIERONYMI Ruth
HOPPENSTEDT Karsten Friedrich
HORACEK Milan
JARZEMBOWSKI Georg
JEGGLE Elisabeth
JÖNS Karin
KALLENBACH Gisela
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KINDERMANN Heinz
KLAMT Ewa
KLASS Christa
KLINZ Wolf
KOCH Dieter-Lebrecht
KOCH-MEHRIN Silvana
KONRAD Christoph Werner
KRAHMER Holger
KREHL Constanze Angela
KREISSL-DÖRFLER Wolfgang
KUHNE Helmut
LAMBSDORFF GRAF Alexander
LANGEN Werner
LASCHET Armin
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LAUK Kurt Joachim
LECHNER Kurt
LEHNE Klaus-Heiner
LEINEN Jo
LIESE Peter
MANN Erika
MANN Thomas
MARKOV Helmuth
MAYER Hans-Peter
NASSAUER Hartmut
NIEBLER Angelika
ÖGER Vural
ÖZDEMIR Cem
PACK Doris
PFLÜGER Tobias
PICKART ALVARO Alexander
PIECYK Wilhelm Ernst
PIEPER Markus
POETTERING Hans-Gert
POSSELT Bernd
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
RADWAN Alexander
RAPKAY Bernhard
REUL Herbert Otto
ROTH-BEHRENDT Dagmar

ROTHE Mechtild
RÜHLE Heide
SCHMIDT Frithjof
SCHMITT Ingo
SCHNELLHARDT Horst
SCHRÖDER Jürgen
SCHROEDTER Elisabeth
SCHULZ Martin
SCHUTH Willem
SCHWAB Andreas
SOMMER Renate
STOCKMANN Ulrich
TRÜPEL Helga
UCA Feleknas
ULMER Thomas
WAGENKNECHT-NIEMEYER Sarah
WALTER Ralf
WEBER Manfred
WEILER Barbara
WEISGERBER Anja
WIELAND Rainer
von WOGAU Karl
WUERMELING Joachim
ZIMMER Gabriele

1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I CYPERN

Med skrivelse af  9. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 6 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Cypern.

Følgende er valgt1:

ADAMOU Adamos
DEMETRIOU Panayiotis
KASOULIDES Ioannis
MATSAKIS Marios
MATSIS Yiannakis
TRIANTAFYLLIDES Kyriacos

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I BELGIEN

Med skrivelse af  9. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 24 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Belgien.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

BELET Ivo
BREPOELS Frederika
CLAEYS Philip
DAERDEN Michel
DE GUCHT Karel
DEHAENE Jean-Luc
DE KEYSER Véronique
DEPREZ Gérard
DE VITS Mia
DILLEN Koenraad
DI RUPO Elio
DUQUESNE Antoine

EL KHADRAOUI Saïd
GROSCH Mathieu
HUTCHINSON Alain
JONCKHEER Pierre
LANGENDRIES Raymond
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
RIES Frédérique
STAES Bart
STERCKX Dirk
THYSSEN Marianne
VANHECKE Frank
VAN LANCKER Anne
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I DET FORENEDE KONGERIGE

Med skrivelse af  14. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 78 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Det Forenede Kongerige.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

ALLISTER Jim
ASHWORTH Richard James
Sir ATKINS Robert
ATTWOOLL Elspeth
BATTEN Gerard Joseph
BEAZLEY Christopher J.P.
BLOOM Godfrey William
BOOTH Graham H.
BOWIS John
BRADBOURN Philip Charles
BUSHILL-MATTHEWS Philip
CALLANAN Martin
CASHMAN Michael
CHICHESTER Giles Bryan
CLARK Derek Ronald
CORBETT Richard
DAVIES Chris
de BRUN Bairbre
DEVA Nirj
DOVER Den
DUFF Andrew Nicholas
ELLES James E.M.
EVANS Jillian
EVANS Jonathan
EVANS Robert J.E.

FARAGE Nigel Paul
FORD Glyn
GILL Neena
HALL Fiona Jane
HANNAN Daniel J.
HARBOUR Malcolm
HEATON-HARRIS Christopher
HELMER Roger
HONEYBALL Mary
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian Stewart
HUGHES Stephen
HUHNE Christopher
JACKSON Caroline F.
KARIM Sajjad Haider
KILROY-SILK Robert
KINNOCK Glenys
KIRKHOPE Timothy
KNAPMAN Roger Maurice
LAMBERT Jean Denise
LUCAS Caroline
LUDFORD Baroness Sarah
LYNNE Elizabeth
McAVAN Linda
McCARTHY Arlene



EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING32

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

McMILLAN-SCOTT Edward H.C.
MARTIN David W.
MORAES Claude
MORGAN Eluned
MOTE Ashley
NATTRASS Michael
NEWTON DUNN Bill
NICHOLSON James
NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Baroness Emma Harriet
PARISH Neil
PURVIS John
SKINNER Peter William
SMITH Alyn Edward
STEVENSON Struan

STIHLER Catherine
STURDY Robert William
SUMBERG David
Dr. TANNOCK Charles
TITFORD Jeffrey William
TITLEY Gary
VAN ORDEN Geoffrey
VILLIERS Theresa
WALLIS Diana
WATSON Graham R.
WHITEHEAD Phillip
WHITTAKER John
WISE Thomas Harold
WYNN Terence
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OFFICIEL MEDDELELSE OM DE MEDLEMMER
AF EUROPA-PARLAMENTET, SOM ER VALGT I DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Med skrivelse af  14. juli 2004 har formanden modtaget officiel meddelelse om de 24 medlemmer af Europa-
Parlamentet, som er valgt i Den Tjekkiske Republik.

Følgende er valgt1:

                                                     
1 Genvalgte medlemmers navne er understregede.

BOBO�ÍKOVÁ Jana
BŘEZINA Jan
CABRNOCH Milan
DUCHOŇ Petr
FAJMON Hynek
FALBR Richard
FLASAROVÁ Věra
HYBÁ�KOVÁ Jana
KOHLÍČEK Jaromír
MA�TÁLKA Jiří
OUZKÝ Miroslav
RANSDORF Miloslav

REMEK Vladimir
ROITHOVÁ Zuzana
ROUČEK Libor
�KOTTOVÁ Nina
STREJČEK Ivo
STROS Franz
VLASÁK Oldřich
ZAHRADIL Jan
ZATLOUKAL Tomá�
�ELEZNÝ Vladimír
ZIELENIEC Josef
ZVĔŘINA Jaroslav
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (Situationen den 22.06.2004)

Stiller Emne Nr

Helmuth Markov Opkrævning af moms af EU-støtte P-1199/04

Charles Tannock EU's anerkendelse af Ukraines fremskridt gennem
tildeling af markedsøkonomisk status

P-1200/04

Roberta Angelilli Roms Kommune - undladelse af at efterkomme
Kommissionens beslutning 2000/628/EF om statsstøtten
til den kommunale mælkecentral Centrale del Latte di
Roma (ACCL)

P-1201/04

Françoise Grossetête Definition af affald og metoder til håndtering og
bortskaffelse af affald

P-1202/04

Gianfranco Dell'Alba Formodet uregelmæssighed i forvaltningen af midler fra
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) til projekt
ACP.PNG.003

P-1203/04

Charles Tannock Tildeling af markedsøkonomisk status til Ukraine på
grund af landets økonomiske udvikling

E-1204/04

Christopher Huhne Biavl E-1205/04

Avril Doyle Affaldsforvaltning E-1206/04

Claude Moraes Menneskerettigheder i Maldiverne E-1207/04

Claude Moraes Tilbagetagelsesaftaler E-1208/04

Roberta Angelilli Kommissionens fejlagtige udelukkelse at statsstøtte til
ACCL i Rom

E-1209/04

Maria Martens Gener som følge af rågekolonier E-1210/04

Erik Meijer Bygning af en stor aflytningsstation med 22 satellitter til
aflytning af den internationale nyhedsformidling på
Nederlandenes nordkyst ved landsbyen Zoutkamp

E-1211/04

Erik Meijer Nederlandenes anvendelse af aflyttede oplysninger med
henblik på  international handel med data og overtrædelse
af nationale og europæiske bestemmelser

E-1212/04

Erik Meijer Brandfare som følge af  manglende obligatorisk
regelmæssig kontrol med sikkerheden i energitilslutninger
i husholdninger som et led i liberaliseringen

E-1213/04

Christa Prets Kroatiens ansøgning om medlemskab af EU E-1214/04

Proinsias De Rossa Statsborgerskabsrettigheder i Letland E-1215/04
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Roger Helmer Finansiering af ngo'er P-1216/04

Marco Cappato Urbani-lovdekretets overensstemmelse med europæisk
lovgivning

P-1217/04

Jean-Louis Bernié Nitrater P-1218/04

Robert Evans Andelsbevægelsen E-1219/04

Robert Evans Tjekkiets gavefond for ofre for masseudryddelsen af jøder E-1220/04

Robert Evans Drab på gadebørn i Honduras E-1221/04

Robert Evans Adgang til floder E-1222/04

Roger Helmer Støtte til ngo'er og civilsamfundet i forbindelse med Det
Europæiske Konvent

E-1223/04

Koenraad Dillen Videnskabsmænds adgang til arkiver i alle medlemsstater E-1224/04

Erik Meijer Beskæftigelse af EU-borgere i en anden medlemsstat mod
ingen eller kun en ringe løn og voldstrusler i tilfælde af
klager

E-1225/04

Vincenzo Lavarra Asbestrisiko i forbindelse med den tidligere Fibronit-
fabrik i Bari

P-1226/04

Claude Moraes Andelsselskaber P-1227/04

Antonio Di Pietro Evighedsvikarer på den italienske stats matrikelkontor P-1228/04

Maurizio Turco Forfølgelse af foreningen "De Demokratiske
Finanspolitifolks Bevægelse"

E-1229/04

Maurizio Turco Forfølgelse af foreningen "De Demokratiske
Finanspolitifolks Bevægelse"

E-1230/04

Ulpu Iivari Kommissionens undersøgelsesmetoder P-1231/04

Peter Skinner Professionelle freelancere og deres repræsentation i
arbejdsmarkedsdialogen

E-1232/04

Jules Maaten Banderoler E-1233/04

José Ribeiro e Castro Østtimor/Australien - forhandlinger om fælles søgrænse E-1234/04

José Ribeiro e Castro Østtimor/Australien - forhandlinger om fælles søgrænse E-1235/04

José Ribeiro e Castro Angola - "Palancas Negras Gigantes" E-1236/04

José Ribeiro e Castro Angola - EU-støtte til almindelige valg E-1237/04

Seán Ó Neachtain Irsk sprogundervisning på Europaskolen/Europaskolerne i
Luxembourg

P-1238/04

Luigi Vinci Opførelse af Kongra-Gel på listen over formodede
terrororganisationer

P-1239/04
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Ieke van den Burg Revision af den nederlandske lov om arbejdstid P-1240/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - menneskehandel og/eller handel med
menneskeorganer

E-1241/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - menneskehandel og/eller handel med
menneskeorganer

E-1242/04

Didier Rod Forordning (EF) nr. 1804/1999 om homøopatiske og
fytoterapeutiske veterinærlægemidler

P-1243/04

Kathalijne Buitenweg Generelt importstop for sælskind P-1244/04

Christopher Huhne Arbejdstid E-1245/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer E-1246/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer og beskæftigelse E-1247/04

Christopher Huhne Direkte udenlandske investeringer og løn E-1248/04

Christopher Huhne Udenlandske direkte investeringer efter sektor E-1249/04

Christopher Huhne Overholdelse af betalingsfrister E-1250/04

Christopher Huhne Pensionsbetalinger E-1251/04

Christopher Huhne Indvirkning af sundhedsforanstaltninger i forbindelse med
import af frugt og grønsager

E-1252/04

Christopher Huhne Officielle fridage E-1253/04

Christopher Huhne Genvinding E-1254/04

Christopher Huhne Handelselasticitet E-1255/04

Glenys Kinnock Vestindisk rom E-1256/04

Marie Isler Béguin Princippet om indblanding på miljøområdet E-1257/04

Marie Isler Béguin Kyoto-protokollens ratificering som betingelse for aftaler
mellem EU og tredjelande

E-1258/04

Alexander de Roo Ingen retsforfølgning af FFC's miljøforseelser i Petten E-1259/04

Camilo Nogueira Román Softwarepatenter E-1260/04

John Bowis Menneskerettigheder i Usbekistan P-1261/04

Christoph Konrad Grænseoverskridende momssvig E-1262/04

Christopher Huhne Våbeneksportens andel af den samlede eksport for hver
medlemsstat

E-1263/04

Christopher Huhne Våbeneksport E-1264/04

John Bowis Uddannelsesnormer og gensidig anerkendelse i
tiltrædelseslandene

E-1265/04
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John Bowis Beskyttelse af fisk i floden Acheloos i Grækenland E-1266/04

John Bowis Tandblegningsprodukter til brug for tandlæger E-1267/04

Glyn Ford Migranters pengeoverførsler E-1268/04

José Ribeiro e Castro Mozambique - støtte til retsvæsenet med henblik på
bekæmpelse af den organiserede kriminalitet - handel med
mennesker og/eller menneskelige organer

E-1269/04

Sérgio Sousa Pinto Opførelse af Sabor-dæmningen E-1270/04

Robert Goodwill Synkron sammenkobling af EU's og Ruslands
elektricitetsnet

P-1271/04

Rosa Miguélez Ramos Olieudslip ved den galiciske kyst den 4. april 2004 P-1272/04

Patricia McKenna Mangelfulde vurderinger af miljøvirkninger ved
byudvikling i Irland

P-1273/04

Patricia McKenna Anerkendelse af irsk som et officielt EU-sprog E-1274/04

Rosa Miguélez Ramos Årsagen til det nylige olieudslip på Galiciens kyster E-1275/04

David Bowe Den britiske regerings manglende gennemførelse af
insolvensdirektivet

P-1276/04

Alexander de Roo Forholdene i Pamvotis-søen (Ioannina, det nordvestlige
Grækenland)

E-1277/04

David Bowe Anvendelse af direktivet om udstationering af
arbejdstagere (96/71/EF) i Det Forenede Kongerige

E-1278/04

Franz Turchi Foranstaltninger til beskyttelse af dyrkningen af kastanjer E-1279/04

Philip Claeys Den forberedende donorkonference om Cypern E-1280/04

Manuel dos Santos Godtgørelse til medlemsstaterne for fiskale tab E-1281/04

Christopher Huhne EU-direktiv om forsikringsformidling P-1282/04

Paul Rübig Gennemførelse af direktiv 97/55/EF E-1283/04

Cristiana Muscardini Ligestilling/ækvivalens af eksamensbeviser E-1284/04

Mario Borghezio Gidslerne i Irak E-1285/04

Glenys Kinnock Gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand
i Spanien

E-1286/04

Glenys Kinnock Økonomisk partnerskabsaftale E-1287/04

Philip Claeys Tyrkiets erkendelse af det armenske folkemord E-1288/04

José Ribeiro e Castro Narkohandel og terroristnetværk E-1289/04

Nirj Deva Krigen i det nordlige Uganda E-1290/04
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Nirj Deva Krigen i det nordlige Uganda E-1291/04

Paulo Casaca Underskud - proceduren over for Portugal P-1292/04

Nirj Deva Menneskerettigheder i Kina P-1293/04

Nelly Maes Bulgarien og projektet "Civil Society Development"/BG
0104.03

P-1294/04

Christopher Huhne Plejehjem E-1295/04

Antonio Di Pietro Opførelse af et varmekraftværk i Valle del Biferno E-1296/04

Philip Claeys Begrænsninger i forbindelse med undersøgelsen
"Migration trends in an enlarged Europe"

E-1297/04

Nelly Maes Burundi E-1298/04

Doris Pack Interregional sammenkobling af det transeuropæiske
transportnet (bane) Belgien - Luxembourg - Frankrig -
Tyskland

E-1299/04

Roberta Angelilli Retssamarbejde om udlevering E-1300/04

Antonio Di Pietro og Giorgio Calò Max-Planck-selskabets forskelsbehandling af ph.d.-
studerende fra andre EU-lande

E-1301/04

Giorgio Calò og Antonio Di Pietro Italienske grænsearbejdere i Fyrstendømmet Monaco E-1302/04

Erik Meijer Orientering af offentligheden om ansvaret for Phare-
projekterne i Bulgarien og foranstaltninger mod
unødvendige forsinkelser eller slettelser af projekter

E-1303/04

Erik Meijer Europæiske foranstaltninger til imødegåelse af
genoptagelsen af massedrabet på sæler i Canada ved
indførelse af et generelt importforbud i stedet for
foranstaltninger i de enkelte medlemsstater

E-1304/04

Erik Meijer Antallet af catalansktalende og tidspunktet for ligestilling
af catalansk som et af de officielle sprog i EU

E-1305/04

Erik Meijer Fortsat manglende EU-beskyttelse af det permanente
fiskeri efter arter, som næsten er uddøde i Europa, nemlig
ål og glasål (åleyngel)

E-1306/04

Matti Wuori EU-støtte til oprindelige folk P-1307/04

Robert Goebbels Paul Finet-fondens fremtid E-1308/04

Roberta Angelilli Intervention fra Den Internationale Domstols og Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols side i
forbindelse med anmodningen om udlevering af den
dømte Achille Lollo

E-1309/04

Roberta Angelilli Revision af stabilitetspagten og vækst E-1310/04
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Roberta Angelilli Økonomisk støtte til landbrugsturisme E-1311/04

Roberta Angelilli Økonomisk støtte til sportsaktiviteter E-1312/04

Roberta Angelilli Fortolkning af artikel 15 i forordning (EF) nr. 2792/1999
som ændret ved forordning (EF) nr. 2369/2002

E-1313/04

Koenraad Dillen Humanitær støtte fra Kommissionen til Zimbabwe E-1314/04

Claude Moraes Overtrædelser af menneskerettighederne mod
yogabevægelsen MISA

E-1315/04

Roberta Angelilli Manglende efterkommelse af anmodningen om udlevering
af den dømte Cesare Battisti

E-1316/04

Roberta Angelilli Stabilitetspagten - trinnene i overtrædelsesproceduren E-1317/04

Alexander de Roo Fly til lokalisering af blåfinnet tun opererer fra Libyen
under forbudsperioden

E-1318/04

Claude Moraes Udvisning af medlemmer af Mojahedin-organisationen
PMOI

E-1319/04

Graham Watson Gibraltar E-1320/04

Robert Goebbels Kontrol ved den fransk-luxembourgske grænse E-1321/04

Theresa Villiers Internetudbydere E-1322/04

John Bowis og Ria Oomen-Ruijten Gennemførelse af direktiver om arbejdstageres sikkerhed
og beskyttelse af sundhedspersonale og deres patienter

E-1323/04

Marie-Thérèse Hermange Gennemførelse af direktiv 92/85/EØF om arbejdstagere
som er gravide, som lige har født, eller som ammer

E-1324/04

Erik Meijer Systematisk anvendelse af strukturfondene og
Samhørighedsfonden i de nye medlemsstater med henblik
på hurtigst muligt at forbedre den store roma-befolknings
ugunstige vilkår

E-1325/04

Erik Meijer Vedvarende ekstreme restriktioner i den israelske
statsborger Mordechai Vanunus bevægelsesfrihed og
mulighederne for at give ham hans frihed tilbage i Europa

E-1326/04

Wolfgang Ilgenfritz Grundskatter i Ungarn E-1327/04

Stavros Xarchakos Krænkelse af den private ejendomsret E-1328/04

Brice Hortefeux Harmonisering af tobaksafgifter E-1329/04

Marco Cappato Forberedende møder med henblik på verdenstopmødet om
informationssamfundet i Tunesien

E-1330/04

Marco Cappato Forberedende møder med henblik på verdenstopmødet om
informationssamfundet i Tunesien

E-1331/04
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Roberto Bigliardo Forfalskning af Det Europæiske Fællesskabs CE-mærke E-1332/04

Marie-Hélène Descamps Tilrettelæggelse af arbejds-, sikkerheds- og
hygiejneforhold i forbindelse med monterings- og
demonteringsarbejde ved messer og udstillinger

P-1333/04

Mario Mauro Proceduren for udnævnelse af direktøren for Det
Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

E-1334/04

Mario Mauro Proceduren for udnævnelse af direktøren for Det
Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

E-1335/04

Camilo Nogueira Román Arafats krav om en international interventionsstyrke, der
kan sættes ind mellem Palæstina og Israel

E-1336/04

Camilo Nogueira Román Yderligere 15 personer, deriblandt et spædbarn på 9
måneder, druknet ved kysten af Fuerteventura, De
Canariske Øer

E-1337/04

Camilo Nogueira Román Freden i verden og den israelske stats agressioner mod det
palæstinensiske folk - det, at EU blot udtrykker
beklagelser og ellers underordner sig den amerikanske
præsidents yderst uansvarlige holdning

E-1338/04

Camilo Nogueira Román Samhørighedspolitikkens virkninger for EU's samlede
økonomi

E-1339/04

Camilo Nogueira Román Beskæftigelsen blandt kvinder i overensstemmelse med
Lissabon-målene

E-1340/04

Camilo Nogueira Román Finansielle ressourcer pr. indbygger i Unionen, der stilles
til rådighed for Strukturfondene og Samhørighedsfonden i
programmeringsperioden 2007-2013 i det udvidede EU

E-1341/04

Camilo Nogueira Román Sammenlignende resultater af anvendelsen af
Samhørighedsfonden: Irland

E-1342/04

Camilo Nogueira Román Realiteten af budgettet pr. indbygger, der skal
gennemføres i mål 1-områder efter udvidelsen med tolv
nye stater

E-1343/04

Camilo Nogueira Román Produktivitetsudbyttet i Samhørighedslandene E-1344/04

Peter Pex EMSA's aktiviteter P-1345/04

Cristiana Muscardini Landbrugsprodukter fra tiltrædelseslandene og
fødevaresikkerhed

E-1346/04

Ilda Figueiredo Støtte til Panasqueira-minerne E-1347/04

Willi Görlach Tilskud til hundevæddeløb P-1348/04

Bart Staes Undersøgelse af beskyttelsen af markedet for
blækpatroner

P-1349/04
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Luís Queiró Javier Solanas erklæringer til journalisterne i forbindelse
med mødet i Rådet (Generelle Anliggender) i Tullamore

P-1350/04

Nelly Maes Kongra-Gel på listen over terrororganisationer E-1351/04

Camilo Nogueira Román Ariel Sharons forsøg på i strid med fredskøreplanen at
flytte grænserne fra før 1967 mellem Palæstina og Israel
med billigelse fra USA's præsident

E-1352/04

Camilo Nogueira Román Privatisering af hæren i USA og Det Forenede Kongerige:
en hær bestående af 20.000 militærfolk fra private
virksomheder deltager i krigen i Irak

E-1353/04

Camilo Nogueira Román Den israelske hærs mord på Abdelaziz Rantisi:
forfærdende statsterrorisme i strid med fredsprocessen

E-1354/04

Camilo Nogueira Román Anvendelse af Samhørighedsfondens midler i de mindst
udviklede områder i de støtteberettigede stater

E-1355/04

Camilo Nogueira Román Staterne og fastlæggelse af nødhavne E-1356/04

Camilo Nogueira Román Undersøgelse af de langsigtede miljømæssige,
økonomiske og sociale virkninger af Prestige-katastrofen

E-1357/04

Camilo Nogueira Román Den hyppige uenighed mellem Kommissionen og Rådet
vedrørende styrkelsen af sikkerheden til søs

E-1358/04

Camilo Nogueira Román 20.000 tons svær olie i drift på havet eller på havbunden:
forebyggelse af nye, alvorlige tilfælde af forurening

E-1359/04

Camilo Nogueira Román Fuldstændig erstatning til de skadelidte i forbindelse med
Prestige-katastrofen

E-1360/04

Camilo Nogueira Román EU's beskæftigelsespolitik og sammenfaldet mellem lav
per capita-indkomst og høje arbejdsløshedstal i mål 1-
områder som Galicien

E-1361/04

Camilo Nogueira Román Udvandringen af universitetsuddannede og akademikere E-1362/04

Ulla Sandbæk Samernes rettigheder som oprindeligt folk P-1363/04

Juan Ferrández Lezaun Vurdering af vandomledningsprojektet for Ebro-floden E-1364/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omledning af Ebro-floden E-1365/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omledning af Ebro-floden E-1366/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Den nationale vandplan E-1367/04

Roberta Angelilli Støtte til lavendel- og humledyrkning E-1368/04
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Camilo Nogueira Román Den Internationale Søfartsorganisation og
bekvemmelighedsflag

E-1369/04

Camilo Nogueira Román Specifik EU-lovgivning om søtransport på de europæiske
have

E-1370/04

Ilda Figueiredo Udstationerede arbejdstagere og sæsonarbejdere E-1371/04

Giorgio Celli Manglende gennemførelse af målene for projektet for
kanaliseringen af Llubí-Crestaxt

P-1372/04

Hiltrud Breyer Støtte til højtemperaturreaktorer E-1373/04

Brice Hortefeux Gentagne prisstigninger på stål E-1374/04

Bernard Poignant Planlagt budget for skibe til forureningsbekæmpelse E-1375/04

Jillian Evans Svar på skriftlig forespørgsel P-0524/04 P-1376/04

Monica Frassoni EU-finansiering af portugisisk affaldsforbrændingsanlæg i
lyset af EU's affaldspolitiske mål

E-1377/04

José García-Margallo y Marfil og
Cristina Gutiérrez-Cortines

Omledning af Ebro-floden E-1378/04

Nikolaos Chountis Ligebehandling af alle borgere i EU E-1379/04

Joke Swiebel Lønforskelle mellem mænd og kvinder E-1380/04

Joke Swiebel Europæisk ligestillingsinstitut E-1381/04

Joke Swiebel Husligt arbejde E-1382/04

Joke Swiebel Gennemførelse af EU-lovgivningen om ligestilling af
mænd og kvinder

E-1383/04

Joke Swiebel Integrering af kønsaspektet og finansieringsprogrammer E-1384/04

Ilda Figueiredo Suspendering af ansøgningerne i forbindelse med Agro-
programmet i Portugal

E-1385/04

Ilda Figueiredo Budgetpost for støtte til landmænd E-1386/04

Ilda Figueiredo Støtte til landmænd i udsatte områder E-1387/04

Sérgio Ribeiro Bibliotekernes udlån E-1388/04

Camilo Nogueira Román Projekter vedrørende højhastighedsbaner fra Galicien til
Portugal og til EU's centrale dele

E-1389/04

Francesco Speroni Irak P-1390/04

Michl Ebner Motorvejen mellem Toledo og Ciudad Real - N IV E-1391/04

Mario Borghezio Manglende politisk frihed i Belgien - Vlaams Blok dømt E-1392/04

José Ribeiro e Castro Portugisiske arbejdstagere i Nederlandene E-1393/04
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José Ribeiro e Castro Forbindelserne EU-Mercosur E-1394/04

José Ribeiro e Castro Nye narkotiske stoffer E-1395/04

Joke Swiebel Europæisk ligestillingsinstitut E-1396/04

Anna Karamanou Tyrkiets fremskridtsrapport - Genåbning af det græsk-
ortodokse præsteseminarium på Halki

P-1397/04

Maurizio Turco Tilbageholdelse og retsforfølgelse af en syrisk
menneskerettighedsaktivist

P-1398/04

Marie-Arlette Carlotti Den politiske situation i Den Dominikanske Republik P-1399/04

Pasqualina Napoletano Udsendelse af reklamespots P-1400/04

Helle Thorning-Schmidt Gigtsygdomme E-1401/04

Glyn Ford Togeksplosionen i Nordkorea E-1402/04

Graham Watson Regler vedrørende feriepenge E-1403/04

Benedetto Della Vedova og Olivier
Dupuis

Psykiatrien og retsvæsenet anvendt af myndighederne som
våben mod den italienske statsborger Gian Piero
Buscaglia

E-1404/04

Cristiana Muscardini Forsinkelser i sagsgangen ved godkendelse af beskyttet
oprindelsesbetegnelse

E-1405/04

José Ribeiro e Castro Angola - hiv/aids E-1406/04

David Bowe Undtagelser fra bestemmelserne i direktivet om emballage
og emballageaffald

E-1407/04

Giovanni Fava Hovedvej 113 Gioiosa Marea-strækningen (Messina) E-1408/04

Philip Claeys Udtalelser fra kommissionsmedlem Christopher Patten om
folkeafstemning om forfatningen

P-1409/04

Nikolaos Chountis Verheugens erklæringer om, at han er blevet vildledt i
forbindelse med Cypern-problemet

E-1410/04

Ward Beysen Parallelhandel inden for lægemidler E-1411/04

Graham Watson Internetsider om selvmord E-1412/04

Graham Watson Ændring af Maldivernes forfatning E-1413/04

Koenraad Dillen Retssag mod et politisk parti i en medlemsstat E-1414/04

Koenraad Dillen Retssag mod et politisk parti i en medlemsstat E-1415/04

Philip Claeys Gerhard Schröders ønske om at indføre forfatningen uden
ratificering i alle medlemsstater

E-1416/04

Philip Claeys Muslimske kvinders fritagelse fra fotos i deres
identitetskort i Storbritannien

E-1417/04
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Nirj Deva God regeringsførelse, demokrati og retsstatsforhold som
forudsætninger for bistandseffektivitet og bæredygtig
udvikling

E-1418/04

Gianfranco Dell'Alba og andre Krænkelse af retsstatsprincipperne i Syrien og anholdelse
af Aktham Naisse

E-1419/04

Nikolaos Chountis Gennemførelse af § 4 i direktiv 1999/70 i Grækenland E-1420/04

Joan Vallvé Indvirkninger på miljø, det sociale liv og kulturarven på
øen Ibiza

E-1421/04

Karin Riis-Jørgensen EU's eksportstøtte E-1422/04

Christopher Huhne Tetra-master E-1423/04

Graham Watson Repressive foranstaltninger over for kurdere i Syrien E-1424/04

Paolo Bartolozzi Krise i sektoren for kvalitetsstrikvarer (kashmir) E-1425/04

Paolo Bartolozzi Svigagtige transaktioner i samhandelen mellem Italien og
Bulgarien

E-1426/04

Ole Krarup Udvidelsen af Schengen-samarbejdet og valg af
retsgrundlag

P-1427/04

Torben Lund Gigtsygdomme og kommende EU-aktioner P-1428/04

Heinz Kindermann Normer for dyrevelfærd i de ti nye medlemsstater P-1429/04

Paul Lannoye Firmaet Cogemas produktionskapacitet P-1430/04

Ole Krarup Udvidelsen af Schengen-samarbejdet og valg af
retsgrundlag

E-1431/04

Michl Ebner Problemer med gennemførelse af rygeforbud i italienske
gæstgiverier

E-1432/04

Enric Morera Català Støtte til pelota-sporten E-1433/04

Enric Morera Català Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-1434/04

Enric Morera Català Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-1435/04

Enric Morera Català Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-1436/04

Enric Morera Català Miljøødelæggelser i Serra Mariola (den selvstyrende
region Valencia)

E-1437/04

Enric Morera Català Genoprettelse af Valencias strande E-1438/04

Marianne Thyssen Evaluering af Rådets direktiv nr. 2002/38/EU af 7. maj
2002 (e-handelsdirektivet)

E-1439/04
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Marianne Thyssen Fortolkning af europæiske standarder for kontrol med
betonprodukter

E-1440/04

Dorette Corbey Dumpning af overproduktion af mælk i grøfter og
kloakker

E-1441/04

José Ribeiro e Castro Azorerne og Madeira - regelmæssig transport til søs,
navnlig af passagerer

E-1442/04

Niels Busk Feta P-1443/04

Ioannis Marinos Folkeafstemningerne i Cypern E-1444/04

Paul Lannoye Nationernes Europa Cup i livskvalitet E-1445/04

Paul Lannoye HAARP-programmet og Kommissionens opfølgning på
den beslutning, Europa-Parlamentet vedtog i 1999

E-1446/04

Anne Van Lancker og Saïd El
Khadraoui

For bureaukratisk mediestøtteordning E-1447/04

Jan Mulder Konkurrencefordrejning på grund af CO2-tildelingsplaner E-1448/04

Karin Riis-Jørgensen Maritim terrorsikring E-1449/04

Olle Schmidt Eldirektivet og det indre marked P-1450/04

Johanna Boogerd-Quaak Udlevering af oplysninger om flypersonale - PNR-aftalen P-1451/04

Bernd Lange Traktatbrudssag på grund af manglende gennemførelse af
bestemmelserne om prioritering af regenerering af
olieaffald

E-1452/04

Catherine Stihler Definition af "nærhedsprincip" i forbindelse med
deponering af affald

E-1453/04

Catherine Stihler Foranstaltninger truffet af Kommissionen på baggrund af
Europa-Parlamentets skriftlige erklæring om katte- og
hundeskind

E-1454/04

Catherine Stihler Transport og salg af hundehvalpe i EU E-1455/04

Glyn Ford Stråling fra Tetra-master E-1456/04

Paul Lannoye Forurenende og farlige anlæg E-1457/04

Roberta Angelilli Midler til beskyttelse af de mindre bjergkommuner i Rieti-
provinsen

E-1458/04

Koenraad Dillen Finansiel støtte til Nordcypern E-1459/04

Johanna Boogerd-Quaak Udlevering af oplysninger om flypersonale - PNR-aftalen E-1460/04

Wilhelm Piecyk, Georg
Jarzembowski og Dirk Sterckx

Behov for en forhøjelse af budgetbevillingerne til Det
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

E-1461/04
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Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Ancona Kommune

E-1462/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Pisa Kommune

E-1463/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Pistoia Kommune

E-1464/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Prato Kommune

E-1465/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Siena Kommune

E-1466/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Terni Kommune

E-1467/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Perugia Kommune

E-1468/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Carrara Kommune

E-1469/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Firenze Kommune

E-1470/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Livorno Kommune

E-1471/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Macerata Kommune

E-1472/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra kultur
2000-programmet til Massa Kommune

E-1473/04

Margrietus van den Berg Liberalisering af den offentlige transport E-1474/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Daphne-
programmet til Firenze Kommune

E-1475/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Daphne-
programmet til Pesaro-Urbino Kommune

E-1476/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Daphne-
programmet til Siena Kommune

E-1477/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Terni
Kommune

E-1478/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Ancona
Kommune

E-1479/04
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Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Firenze
Kommune

E-1480/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Livorno
Kommune

E-1481/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Macerata
Kommune

E-1482/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Perugia
Kommune

E-1483/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Pesaro
Kommune

E-1484/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Pisa Kommune

E-1485/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Pistoia
Kommune

E-1486/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra
programmet "Venskabsbyer i EU 2000" til Siena
Kommune

E-1487/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Life III-
programmet til Prato Kommune

E-1488/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Life III-
programmet til Massa Kommune

E-1489/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Life III-
programmet til Firenze Kommune

E-1490/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Carrara Kommune

E-1491/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Firenze Kommune

E-1492/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Livorno Kommune

E-1493/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Macerata Kommune

E-1494/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Massa Kommune

E-1495/04
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Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Perugia Kommune

E-1496/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Pistoia Kommune

E-1497/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Prato Kommune

E-1498/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Siena Kommune

E-1499/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Terni Kommune

E-1500/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Ancona Kommune

E-1501/04

Roberta Angelilli Opdatering af situationen vedrørende midler fra Leonardo
da Vinci-programmet til Pisa Kommune

E-1502/04

Paulo Casaca Negativ reaktion på anmodning om udlevering af liste
over dybhavsfisk og demersale fiskearter

E-1503/04

Ingo Schmitt Støtte til køreskoler E-1504/04

Jan Mulder Krav i forbindelse med anvendelse af mund- og klovsyge-
fond i den nederlandske provins Frisland

P-1505/04

Ilda Figueiredo Udløb af fiskeriaftalen med Marokko - erstatning til
fiskerne

E-1506/04

Ilda Figueiredo Ændringer i aftalen om reform af støtten til olivenolie- og
bomuldssektorerne

E-1507/04

Michl Ebner Liberalisering af elmarkedet - koncessioner på store
vandafledningsarbejder med henblik på produktion af
hydroelektricitet

E-1508/04

Dorette Corbey og Jan Wiersma Kontrol med skibe, der sejler med farlige stoffer E-1509/04

* * *
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

5/2004 341.531 Claude Moraes, Stephen Hughes,
Imelda Read, Marie-Hélène Gillig og
Alejandro Cercas

Outsourcing af europæiske arbejdspladser tilAsien,
Afrika og Sydamerika

04.02.2004 04.05.2004 71

6/2004 342.099 Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford,
Johannes Swoboda og Nelly Maes

Romaers fulde og lige deltagelse i det
"ekspanderende Europa"

09.02.2004 06.05.2004 76

7/2004 342.101 Ward Beysen Udsættelse af EU's udvidelse 09.02.2004 06.05.2004 7

8/2004 342.102 Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno
Gollnisch og Mario Borghezio

Tilrettelæggelse af en europæisk mulitidisciplinær
konference om demografi, befolkningens aldring og
den europæiske identitet

09.02.2004 06.05.2004 13

                                                     
1 Situationen pr.06.05.2004
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9/2004 342.103 Marie Anne Isler Béguin og Jean
Lambert

Status i Eu som miljøflygtning 09.02.2004 06.05.2004 34

10/2004

11/2004

342.304

342.557

Mario Borghezio

Marie-Thérèse Hermange, Marie-
Hélène Gillig, Joseph Daul, Giorgio
Lisi og Georges Garot

Erstatning til ofre for kommunismen i Istrien,
Dalmatien og Venezia-Giulia

Levering af levnedsmidler til godkendte velgørende
organisationer med henblik på iværksættelse af EU's
program om fødevarebistand til de dårligst stillede

11.02.2004

20.02.2004

06.05.2004

06.05.2004

9

194

12/2004 342.558 Thierry Cornillet, Monica Frassoni,
Jo Leinen, Mariotto Segni og Diana
Wallis

Afholdelse af en debat om vedtagelse af en
forfatningstraktat

20.02.2004 06.05..2004 146

13/2004 342.559 Gary Titley, Richard Corbett, Martin
Schulz og Olivier Duhamel

60-årsdagen for invasionen i Normandiet 20.02.2004 06.05.2004 59

14/2004 342.561 Robert Evans, Alima Boumediene-
Thiery, Neena Gill og Olle Schmidt

Religionsrettigheder og religionsfrihed i Frankrig og i
Den Europæiske Union

20.02.2004 06.05.2004 50
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15/2004 342.763 Philip Bushill-Matthews, Bashir
Khanbhai og Nirj Deva

Religionsfrihed 2302.2004 06.05.2004 26

17/2004

18/2004

19/2004

20/2004

21/2004

342.865

343.701

344.007

344.008

344.009

Glenys Kinnock, Michael Gahler,
Johan Van Hecke, Nelly Maes og
Pernille Frahm

Anne Van Lancker, Jan Dhaene, Säid
El Khadraoui og Nelly Maes

Nello Musumeci

Marie Anne Isler Béguin

Jean-Louis Bernié, Yves Butel, Alain
Esclopé, Véronique Mathieu og Jean
Saint-Josse

Styrkelse af EU�s våbeneksportkontrol og
bestræbelserne på at udarbejde en international
traktat om våbenhandel

Støjgener fra lufthavne

Organiseret kriminalitet

De grundlæggende rettigheder i EU og et nyt
europæisk samfundssind baseret på solidaritet

Anerkendelse af vins særlige karakter og beskyttelse
af den europæiske vinavl

25.02.2004

10.03.2004

17.03.2004

18.03.2004

18.03.2004

06.05.2004

06.05.2004

06.05.2004

06.05.2004

06.05.2004

156

54

11

20

65
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22/2004 344.010 Dana Scallon, Hiltrud Breyer, Patsy
Sörensen og Hans Blokland

Beskyttelse af børn i forbindelse med parafili 22.03.2004 06.05.2004 80

23/2004 344.011 Marie Anne Isler Béguin Optimering af rammerne for økonomiske
handelsforhold mellem EU og tredjelande

22.03.2004 06.05.2004 16

24/2004 344.112 Jean-Thomas Nordmann, Glyn Ford og
Lennart Sacrédeus

Antisemitisme 29.03.2004 06.05.2004 100

25/2004 344.264 Caroline Lucas, Jean Lambert og Paul
Lannoye

Sundhedsproblemer i tilknytning til eksponering for
TETRA-stråling

29.03.2004 06.05.2004 31

26/2004 344.465 Marie Anne Isler Béguin, Jan
Wiersma, Hans Modrow, Charles
Tannock og Samuli Pohjamo

EU-handlingsprogram til fordel for befolkningen i de
områder, der blev radioaktivt forurenet som følge af
Tjernobyl-ulykken

29.03.2004 06.05.2004 59

27/2004 344.467 Marie Anne Isler Béguin Princippet om miljøintervention 29.03.2004 06.05.2004 20
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28/2004 344.468 Hans-Gert Poettering, Enrique Barón
Crespo, Graham Watson og Charles
Pasqua

Forholdene for kidnappede personer i Colombia 31.03.2004 06.05.2004 203

29/2004 344.741 Miquel Mayol i Raynal, Ian Hudghton,
Nelly Maes, Camilo Nogueira Román
og Josu Ortuondo Larrea

Anerkendelse af retten til selvbestemmelse 19.04.2004 06.05.2004 21

30/2004 344.894 John Bowis, Jillian Evans, Imelda
Read, Catherine Stihler og Diana
Wallis

Endometriose 19.04.2004 06.05.2004 73

31/2004 344.895 Caroline Lucas, Paul Lannoye, Inger
Schörling og Patricia McKenna

Markedsføring af fødevarer til børn 19.04.2004 06.05.2004 38

32/2004 344.896 Jean Lambert, Caroline Lucas, Matti
Wuori og Alima Boumediene-Thiery

Massakren på civile sikher i Punjab og Indien i 1984 19.04.2004 06.05.2004 30

33/2004 345.097 Carmen Cerdeira Morterero Handicappedes adgang til at stemme ved valget til
Europa-Parlamentet i 2004

21.04.2004 06.05.2004 84
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34/2004 345.783 Jacqueline Rousseaux, John Bowis og
Miguel Angel Martínez Martínez

Bekæmpelsen af Alzheimers sygdom og
hjernesygdomme

28.04.2004 06.05.2004 196

35/2004 345.784 Bart Staes, Eurig Wyn og Säid El
Khadraoui

Hensyntagen til ungdommen i forbindelse med
politiske foranstaltninger uden for
ungdomspolitikken

03.05.2004 06.05.2004 26

* * *



UDVALG 57

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

UDVALG



UDVALG58

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BOOGERD-
QUAAK
(ELDR)

Rapport om USA's beskyttelse af
flypassagerers persondata (PNR)

LIBE (K) 19.05.04 C5-0124/04

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Forenklede
toldprocedurer i forbindelse med nærskibsfart: "bevilling til fast
rutefart"

JURI
RETT

SEC (04) 333
endel.

Forslag til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens,
Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs,
Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse om oprettelse af Den
Europæiske Forvaltningsskole

BUDG
JURI

CULT

SEC (04) 379
endel.

Forslag til fælles ordning for overførsel af en del af en tjenestemands
løn

JURI
BUDG

SEC (04) 411
endel.

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Den Europæiske
Kulturhovedstad i år 2008

CULT SEC (04) 464
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen  - Alarmsystemet - nr. 3/2004

AGRI
BUDG

SEC (04) 489
endel.

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Den Europæiske
Kulturhovedstad i år 2007

CULT SEC (04) 521
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Foreløbig rapport om gennemførelsen
af anden fase af Leonardo da Vinci-programmet (2000-2006)

CULT
EMPL

COM (04) 152
endel.

Beretning fra Kommissionen: Midtvejsrapport om de opnåede
resultater og om de kvalitative og kvantitative aspekter af
gennemførelsen af anden fase af EU's handlingsprogram for almen
uddannelse Socrates

CULT COM (04) 153
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: At give borgerskabsbegrebet reelt
indhold: fremme af europæisk kultur og mangfoldighed gennem
ungdoms- og kulturprogrammer, audiovisuelle programmer og
programmer for borgernes deltagelse

EMPL
LIBE
CULT

COM (04) 154
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Den nye generation af EF-
uddannelsesprogrammer efter 2006

EMPL
CULT

COM (04) 156
endel.

Beretning fra Kommissionen: Midtvejsevaluering af programmet
Ungdom 2000-2006 (for perioden 2000-2003)

BUDG
EMPL
CULT

COM (04) 158
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
eksisterende fællesskabsforanstaltninger vedrørende eksterne
støjkilder, i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 2002/49/EF om
vurdering og styring af ekstern støj

ITRE
RETT
ENVI

COM (04) 160
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
forvaltning af plantningsrettigheder (kapitel 1 i afsnit II i Rådets
forordning (EF) nr. 1493/1999)

AGRI COM (04) 161
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Kriminalitetsforebyggelse i Den Europæiske Union

LIBE COM (04) 165
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Forbedring af kontrollen af industrifiskeriet i EU

PECH COM (04) 167
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af budgetpost B5-504 "Foranstaltninger til fremme af
indfasningen i det almindelige budget af de aktiviteter, der er blevet
finansieret over EKSF-budgettet"

RETT
ITRE

COM (04) 180
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
resultaterne af midtvejsrevisionen af støtteberettigelse i henhold til
artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 1164/1994 om oprettelse af
samhørighedsfonden

RETT COM (04) 191
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
Gennemførelsen af en informations- og kommunikationsstrategi for
Den Europæiske Union

CULT COM (04) 196
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Styrkelse af EU's civilbeskyttelseskapacitet

ENVI COM (04) 200
endel.

Kommissionens arbejdsdokument om planlægning af Fællesskabets
beredskab og indsats over for influenzapandemier

COM (04) 201
endel.

Beretning fra Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsprocessen
for Sydøsteuropa - Tredje årsberetning

BUDG
FEMM
ITRE
AFET

COM (04) 202
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Regler
for depositarer for investeringsinstitutter i medlemsstaterne:
gennemgang og mulig udbygning

JURI
ECON

COM (04) 207
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
Kommissionens mål for forbindelserne mellem Den Europæiske Union
og Latinamerika som forberedelse til det tredje topmøde mellem stats-
og regeringscheferne fra Den Europæiske Union, Latinamerika og
Vestindien, der vil blive afholdt i Guadalajara (Mexico) den 28. maj
2004

DEVE
AFET

COM (04) 220
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Gennemførelse af EF-rammebestemmelserne for indsamling og
forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den
fælles fiskeripolitik

PECH COM (04) 225
endel.

Rapport fra Kommissionen i medfør af artikel 6 i Rådets
rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge,
identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og
konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold

JURI
LIBE

COM (04) 230
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af
Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede
biphenyler (KOM(2001) 593)

AGRI
ITRE
ENVI

COM (04) 240
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Oversigt over Kommissionens handlingsplan for 2001 pr. 31. december
2003

COM (04) 247
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

ITRE
ECON

COM (04) 249
endel.

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

AGRI
CULT
ENVI
JURI
ITRE

COM (04) 250
endel.

Grønbog: Underholdspligt LIBE
JURI

COM (04) 254
endel.

Udkast: Resultattavle for statsstøtte - Foråret 2004 ECON COM (04) 256
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Udtalelse om Kroatiens ansøgning om
medlemskab af Den Europæiske Union

TOUT
AFET

COM (04) 257
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
udnyttelsen af administrative samarbejdsordninger i bekæmpelsen af
momssvig

CONT
JURI

ECON

COM (04) 260
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Forvaltning af ophavsret
og beslægtede rettigheder i det indre marked

CULT
JURI

COM (04) 261
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet i den
finansielle sektor

CONT
ECON
JURI
LIBE

COM (04) 262
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Opfølge strukturændringer: En
industripolitik for det udvidede Europa

ECON
EMPL
ITRE

COM (04) 274
endel.

 Rådets afgørelse om principperne, prioriteterne og betingelserne for
det europæiske partnerskab med Kroatien

ITRE
AFET

COM (04) 275
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: En proaktiv konkurrencepolitik for et
konkurrencebaseret Europa

ECON COM (04) 293
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om arbejdet i det fælles
EU-forum for interne afregningspriser på erhvervsbeskatningsområdet
fra oktober 2002 til december 2003 og om et forslag til en
adfærdskodeks for den faktiske gennemførelse af
voldgiftskonventionen (90/436/EØF af 23. juli 1990)

ITRE
ECON

COM (04) 297
endel.

Midtvejsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
om gennemførelsen af Edicom II-programmet

BUDG
ITRE

ECON

COM (04) 298
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Opfølgning af processen for
overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den
fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i EU

ENVI COM (04) 301
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Modernisering af socialsikringen med henblik på at udvikle en
tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet -
understøttelse af de nationale strategier via den åbne
koordinationsmetode

EMPL
ENVI

COM (04) 304
endel.

Beretning fra Kommissionen: Kvaliteten af benzin og dieselolie til
brug for vejtransport i EU: Første årsrapport (Rapporteringsår 2001 og
2002)

RETT
ENVI

COM (04) 310
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Clearing og afvikling i Den Europæiske Union - vejen frem

ECON COM (04) 312
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
anvendelsen af afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en ordning for identifikation og
registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og
oksekødsprodukter

AGRI
ENVI

COM (04) 316
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Fællesskabsaktiviteter i forbindelse med analyse, forskning og
samarbejde på beskæftigelsesområdet - endelig rapport

EMPL COM (04) 323
endel.

Grønbog om offentlig-private partnerskaber og
fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner

COM (04) 327
endel.

Grønbog: om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af
strafferetlige sanktioner i EU

CONT
JURI
LIBE

COM (04) 334
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Opfølgning på hvidbogen om
et nyt afsæt for europæisk ungdom. Forslag til fælles målsætninger for
større forståelse af og viden om unge i forlængelse af Rådets resolution
af 27. juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på
ungdomsområdet

FEMM
CULT

COM (04) 336
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Opfølgning på hvidbogen om
et nyt afsæt for europæisk ungdom. Forslag til fælles målsætninger for
volontøraktiviteter blandt unge i forlængelse af Rådets resolution af 27.
juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på
ungdomsområdet

EMPL
FEMM
CULT

COM (04) 337
endel.

Kommissionens rapport på grundlag af artikel 14 i Rådets
rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og
forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

CONT
ECON
LIBE

COM (04) 346
endel.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen i 2003 af forordning
(EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter

AFCO
LIBE

COM (04) 347
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen i 1999-2000 af
forordning (EØF) 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på
det sociale område inden for vejtransport (Kommissionens 21.
beretning om gennemførelse af den sociale lovgivning inden for
vejtransport)

EMPL
TRAN

COM (04) 360
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
intermodale lasteenheder

ITRE
RETT

COM (04) 361
endel.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et
flerårigt fællesskabsprogram med sigte på forbedret tilgængelighed,
anvendelighed og kommerciel udnyttelse af digitalt indhold i
Fællesskabet

BUDG
CULT
JURI
ITRE

COM (04) 367
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 41/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget i Georgien

Bruxelles, den 2. april 2004

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de foreløbige konstateringer og konklusioner fra
OSCE/ODIHR's internationale valgobservationsmission (IEOM) ved parlamentsvalget i Georgien den 28.
marts 2004. Det fremgår af konstateringerne, at der ved dette valg blev gjort prisværdige fremskridt i forhold
til tidligere valg, og at afholdelsen af valget har bragt Georgien nærmere til opfyldelsen af OSCE's og
Europarådets normer for demokratiske valg. Den Europæiske Union bifalder bl.a. IEOM' s konstatering af, at
princippet om hemmelig afstemning i højere grad er blevet overholdt under dette valg, og at medierne
generelt, undtagen i Adsjarien, havde ytringsfrihed.

EU har desuden noteret sig de betænkeligheder, IEOM gav udtryk for i sin foreløbige rapport, herunder at
Adsjariens myndigheder overhovedet ikke havde givet tilsagn om at sikre tilfredsstillende vilkår for
gennemførelse af et meningsfuldt demokratisk valg i denne region, at det statslige fjernsyn ikke sørgede for
en afbalanceret dækning af valgkampagnen, og at der stadig ikke er sket en klar opdeling mellem
statsadministrationens og de politiske partiers strukturer. Vi forventer, at de georgiske myndigheder vil tage
hensyn til IEOM's betænkeligheder og fortsætte et konstruktivt arbejde sammen med OSCE og Europarådet
med henblik på yderligere demokratisering.

EU erindrer om, at det er rede til at bistå Georgien med at overvinde sine presserende problemer ved hjælp af
alle EU's instrumenter og politikker. EU opfordrer alle partier til at sikre den fortsatte ro og til at gøre
fremskridt i de store udfordringer med hensyn til økonomiske og politiske reformer, landet er stillet over for.

EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus, ambassadør Heikki Talvitie, har været i Georgien i valgperioden
og holder fortsat Rådet underrettet om udviklingen i landet. Onsdag den 31. marts aflægger han besøg i
Adsjarien.

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

* * *
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Nr. 42/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om forløbet af præsidentvalget i El Salvador den 21. marts 2004

Bruxelles, den 2. april 2004

Den Europæiske Union glæder sig over det vellykkede forløb af præsidentvalget i Republikken El Salvador
den 21. marts 2004. EU sender sine bedste lykønskninger til Antonio Saca, der vandt valget.

Den høje valgdeltagelse ved dette valg, som har været både frit og gennemsigtigt, viser den salvadoranske
befolknings politiske modenhed og bekræfter dens ønske om fred og demokrati.

Den Europæiske Union vil fortsætte sin støtte til konsolideringen af demokratiet i El Salvador og til landets
udvikling.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande,
der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 43/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget i Guinea-Bissau

Bruxelles, den 7. april 2004

I anledning af parlamentsvalget i Guinea-Bissau den 28. og 30. marts 2004 ønsker EU at understrege, at
gennemførelsen af valghandlingen i dette land er meget vigtig og udgør en afgørende etape på vejen mod en
normalisering af landets demokratiske og forfatningsmæssige institutioner. EU har noteret sig det
kommuniké, som de internationale valgobservatører udsendte den 30. marts om aftenen, og udtrykker sin
tilfredshed med, at valghandlingen forløb roligt og værdigt. De logistiske problemer, der gjorde det
nødvendigt at udskyde åbningen af flere valgsteder, navnlig i Bissau, blev løst, og der blev ikke meldt om
væsentlige voldshandlinger. Valget blev gennemført på en retfærdig, fri og gennemsigtig måde. EU
udtrykker over for befolkningen i Guinea-Bissau sin påskønnelse af den store valgdeltagelse i landet. EU
henstiller indtrængende til alle parter at acceptere og respektere valgresultatet. EU bekræfter på ny sin vilje
til at hjælpe Guinea-Bissau med at normalisere den økonomiske og sociale situation og bekræfter ligeledes
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på De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik,
Slovenien, Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, landene,
der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 44/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 8. april 2004

Under henvisning til formandskabets erklæring af 25.-26. marts:

1. beklager Den Europæiske Union dybt begivenhederne den 25. marts og de følgende dage, som bringer
forsoningsprocessen i Côte d'Ivoire i fare

2. udtrykker EU sin oprigtige deltagelse over for de efterladte til ofrene for begivenhederne den 25. marts
og de følgende dage

3. er EU foruroliget over oplysningerne om razziaer og andre alvorlige krænkelser af
menneskerettighederne i de følgende dage

4. glæder EU sig over, at De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder har meddelt, at
der vil blive oprettet en international undersøgelseskommission, som skal kaste lys over ovennævnte
begivenheder

5. appellerer EU til Republikken Côte d'Ivoires regering om at træffe alle foranstaltninger til at
genoprette tilliden til ordensmagten og garantere alle landets borgeres samt udenlandske statsborgeres
sikkerhed i Côte d'Ivoire i respekt for menneskerettighederne

6. gentager EU, at det er overbevist om, at fuldstændig gennemførelse af Linas-Marcoussis-aftalen er den
eneste løsning på krisen i Côte d'Ivoire

7. understreger EU betydningen af det arbejde, som Tilsynsudvalget har udført med henblik på først at
undgå disse begivenheder og derefter at genoprette sameksistensen ved at fremme gennemførelsen af
Linas-Marcoussis-aftalen

8. opfordrer EU alle parter, der har undertegnet Linas-Marcoussis-aftalen til at genoptage den politiske
dialog og deres deltagelse i regeringen for national forsoning



ALMENE OPLYSNINGER 71

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

9. understreger EU betydningen af, at FN's fredsbevarende styrker hurtigt indsættes i Côte d'Ivoire for at
støtte regeringen for national forsonings fulde gennemførelse af Linas-Marcoussis-aftalen indtil valget
i oktober 2005

10. støtter EU de bestræbelser, som De Forenede Nationer og Ecowas længe har gjort for at bistå de
pågældende parter med at finde en løsning på krisen i Côte d'Ivoire.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 45/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af tiåret for folkedrabet i Rwanda

Bruxelles, den 8. april 2004

ALDRIG MERE

Højtideligholdelsen af tiåret for folkedrabet i Rwanda er en lejlighed for alle i det internationale samfund til
eftertanke og sorg. Den Europæiske Union vil gerne udtrykke sin respekt for dem, der døde, og sin
anerkendelse af de overlevendes styrke og mod. Den Europæiske Union udtrykker også sin anerkendelse af
det rwandiske folks indsats og held med at genopbygge landet efter de rædselsvækkende begivenheder i
1994. De fremskridt, der er gjort i Rwanda i løbet af de sidste ti år, og de bestræbelser, der pågår for at opnå
national forsoning, viser, at det rwandiske folk er fast besluttet på at sikre, at sådanne grusomheder "aldrig
mere" må overgå det rwandiske folk.

Der er ingen tvivl om, at det internationale samfund begik tragiske fejl før og under folkedrabet. Det
internationale samfunds reaktion på folkedrabet kom for sent og viste sig at være utilstrækkelig. Det ligger
Den Europæiske Union meget på sinde aldrig mere at svigte i forebyggelsen af sådanne rædsler. Den
Europæiske Union har et ambitiøst mål om at undgå, at der igen sker folkedrab et eller andet sted i verden,
men er ydmyg nok til at vide, at det, uanset hvad den gør, muligvis ikke vil være tilstrækkeligt.
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Den Europæiske Union glæder sig over FN's anstrengelser for på forhånd at kunne advare verden om og øge
beredskabet mod fremtidige folkedrab og støtter FN's generalsekretærs forslag, som første gang blev fremsat
i forbindelse med Det Internationale Forum i Stockholm om Forebyggelse af Folkedrab, om at styrke FN's
rolle i forbindelse med effektiv forebyggelse af folkedrab. EU noterer sig især med tilfredshed FN's
generalsekretærs beslutning om at udnævne en særlig rådgiver vedrørende forebyggelse af folkedrab. EU vil
støtte denne rådgiver og gøre fuld brug af de råd og oplysninger, han måtte fremkomme med. Den
Europæiske Union øger også selv sin egen indsats for at forebygge folkedrab i kraft af sit program om
forebyggelse af væbnede konflikter, sin støtte til Den Internationale Straffedomstol, sit
udviklingssamarbejde, sine forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne og på andre måder. EU har
også gjort en stor indsats for at tage ved lære af erfaringerne fra folkedrabet i 1994 ved at øge sine
kapaciteter til at reagere hurtigt på krisesituationer. Derfor iværksatte Den Europæiske Union "operation
Artemis" i samarbejde med FN i Ituri i Congo sidste sommer. Dette kan ses som det første tilfælde, hvor Den
Europæiske Union effektivt bidrog til at forebygge et folkedrab. Den Europæiske Union vil fortsat bestræbe
sig på at forbedre sine kapaciteter på områderne tidlig varsling og konfliktforebyggelse.

Den Europæiske Union giver på ny udtryk for sin støtte til det rwandiske folk og vil fortsætte med at støtte
Rwanda i dets bestræbelser på national genopbygning. Læren fra folkedrabet i Rwanda må aldrig glemmes.
Dette vil være en konstant inspirations- og motivationskilde for Den Europæiske Union i dens indsats såvel
gennem dens egne instrumenter som sammen med dens internationale partnere for en bedre kollektiv indsats
på områderne konfliktforebyggelse, tidlig varsling og forsvar af menneskerettigheder. Fortsatte
menneskerettighedskrænkelser og humanitære kriser rundt omkring i verden kræver vores samlede
opmærksomhed.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 46/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om suppleringsvalget
i Zengeza (Zimbabwe)

Bruxelles, den 15. april 2004

EU's erklæring efter suppleringsvalget i Zengeza.

Den Europæiske Union fordømmer de voldshandlinger, tilfælde af intimidering og  uregelmæssigheder, der
fandt sted før og under suppleringsvalget i Zengeza den 27.-28. marts 2004. Valgforholdene kan ikke anses
for at have været frie, retfærdige eller sikre for vælgerne i Zengeza. Især giver de skudepisoder, hvor én blev
dræbt og flere såret, anledning til bekymring. Begivenhederne i Zengeza danner et foruroligende fortilfælde
for de fremtidige valg, herunder det kommende suppleringsvalg i Lupane i maj 2004 og det planlagte
parlamentsvalg i marts 2005.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt Zimbabwes regering til at give samtlige politiske partier samme
grad af frihed i forbindelse med valg. EU understreger, at det er vigtigt at skabe valgforhold, der kan fremme
frie og retfærdige valg, i overensstemmelse med internationale standarder, såsom de normer og standarder,
som Det Parlamentariske Forum under Southern African Development Community (SADC) har opstillet for
valg i SADC-regionen. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle politiske partier til at afstå fra
enhver form for vold og intimidering før, under og efter valget og henstiller til myndighederne, at de
forhindrer voldshandlinger, intimidering og uregelmæssigheder.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, landene Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Serbien og Montenegro, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 47/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om situationen i Darfur (Sudan)

Bruxelles, den 15. april 2004

Den Europæiske Union hilser med glæde den aftale om humanitær våbenhvile, der er indgået mellem Sudans
regering på den ene side og SLM/SLA og JEM på den anden side. Den opfordrer indtrængende samtlige
parter til at følge og nøje respektere denne aftales bestemmelser.

Den roser Tchad for de mæglingsbestræbelser, landet har udfoldet med henblik på at fremme indgåelsen af
aftalen.
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Den hilser med tilfredshed samtlige parters tilsagn om at tillade uhindret humanitær adgang og lette
omdelingen af humanitær bistand til befolkningen i Grand Darfur.

Det er i den forbindelse vigtigt, at Sudans regering opfylder sit løfte om at kontrollere de irregulære væbnede
styrker, der er kendt under navnet Janjaweed.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, landene Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Serbien og Montenegro, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 48/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende Rådets fælles holdning
2004/293/FUSP af 30. marts 2004 om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive

gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere
Jugoslavien (ICTY)

Bruxelles, den 15. april 2004

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer,
at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2004/293/FUSP af 30. marts 2004 om forlængelse af
foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale
Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY). De vil sikre, at deres nationale
politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *



ALMENE OPLYSNINGER 75

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

Nr. 49/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om parlamentsvalget i Indonesien

Bruxelles, den 26. april 2004

Den Europæiske Union har med stor interesse fulgt valget til en række repræsentative organer i Indonesien
den 5. april 2004. Valget var et af de mest omfattende, der hidtil er blevet afholdt noget sted i verden, og
tilrettelæggelsen var en kolossal logistisk opgave for den nationale valgkommission (KPU), idet mere end
650 millioner stemmesedler skulle fremstilles og distribueres, og valget til fire repræsentative organer fandt
sted på næsten 600 000 valgsteder.

Selv om der endnu vil gå et stykke tid, før de officielle valgresultater foreligger, benytter Den Europæiske
Union anledningen til at lykønske Indonesiens befolkning og regering med den overvejende fredelige og frie
måde, som processen op til valget og selve valghandlingen er forløbet på, og håber, at det kommende
præsidentvalg kan afvikles på samme positive måde.

Mere end 200 uafhængige EU-observatører var udsendt til Indonesien for at følge valgprocessen. Den
Europæiske Union udtrykker sin store påskønnelse af EU-valgobservationsmissionens arbejde under ledelse
af Glyn Ford, som er mundet ud i en omfattende redegørelse for valgprocessen i Indonesien. Den
Europæiske Union vil gennem EU-valgobservationsmissionens videre indsats også følge det kommende
præsidentvalg med stor opmærksomhed.

Den Europæiske Union noterer sig med stor tilfredshed, at valget har fundet sted i en positiv ånd. Valget
forekommer overordnet at have været en succes, selv om forberedelserne var præget af mangler og
forsinkelser, navnlig i forbindelse med fremstillingen og distributionen af stemmesedlerne, og der på
valgdagen var enkelte forsinkelser og udskydelser i isolerede dele af landet. Processen synes at være forløbet
fredeligt, bortset fra nogle episoder, der er blevet indrapporteret fra Aceh. Desværre var det ikke muligt for
observatørerne at foretage en fuldstændig observation i denne provins, og der foreligger derfor kun få
oplysninger om valget i Aceh. Den Europæiske Union håber, at dens observatører i forbindelse med det
kommende præsidentvalg vil kunne observere valgprocessen fuldt ud.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 50/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om dommen i Layla Zanas retssag

Bruxelles, den 22. april 2004

Den Europæiske Union er dybt skuffet over, at sikkerhedsdomstolen i Ankara den 21. april 2004 bekræftede
den fængselsdom, som Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Dogan og Selim Sadak blev idømt i 1994. Det blev
muligt at genoptage sagen efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i juli 2001 på grund
af de betydelige politiske reformer, der er gennemført i Tyrkiet gennem de seneste to år. EU har fulgt den
fornyede domstolsprøvelse nøje og har - med fuld respekt for princippet om domstolenes uafhængighed -
gentagne gange over for de tyrkiske myndigheder givet udtryk for bekymring over den måde, hvorpå
sikkerhedsdomstolen i Ankara har behandlet sagen. EU beklager, at den måde, hvorpå den fornyede
domstolsprøvelse er gennemført, og resultatet af den, klart er i modstrid med den reformproces, som Tyrkiets
regering har forpligtet sig til, og som er afgørende for udviklingen af nærmere relationer mellem EU og
Tyrkiet.

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 51/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om
tiåret for demokrati i Sydafrika

Bruxelles, den 27. april 2004

Den Europæiske Union sender sine hjerteligste lykønskninger og bedste ønsker til regeringen og det
sydafrikanske folk i anledning af tiårsdagen for indførelsen af demokrati.

Den Europæiske Union anerkender den bemærkelsesværdige bedrift det er, at Sydafrika har indført et stærkt
og velfungerende demokrati efter afskaffelsen af apartheid-systemet. EU noterer sig de betydelige fremskridt
med hensyn til økonomiske, sociale og forfatningsmæssige reformer, som Sydafrika har gjort stillet over for
arven fra det absolut onde, som apartheid-systemet repræsenterede.

Sydafrika har spillet en aktiv rolle på den internationale scene og især på det afrikanske kontinent ved til
stadighed at gøre en indsats for at indføre fred i de uroplagede områder og ved at støtte den økonomiske
genopbygning af kontinentet.

Den Europæiske Union glæder sig over udsigten til i tæt samarbejde med Sydafrika at udbygge for-
bindelserne bilateralt og i internationale fora.
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De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 52/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 30. april 2004

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig
målene i Rådets fælles holdning 2004/309/FUSP af 2. april 2004 om ajourføring af fælles holdning
2004/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse
af fælles holdning 2003/906/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med
denne fælles holdning.

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

* * *
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Nr. 53/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Rådets fælles holdning 2004/423/FUSP om forlængelse af
de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

Bruxelles, den 30. april 2004

De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande,
der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de
tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2004/423/FUSP om forlængelse af de restriktive
foranstaltninger over for Burma/Myanmar, som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 26.
april 2004 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union. De vil sikre, at deres nationale
politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr.54/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

fredsprocessen i Burundi

Bruxelles, den 30. april 2004

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed PALIPEHUTU-FNL-kongressen, som fandt sted den 18.-21.
april 2004 i Kigoma i Tanzania, og ser den som et lovende signal på vejen til en altomfattende fred i
Burundi, specielt meddelelsen fra FNL om, at den straks indstiller fjendtlighederne mod regeringsstyrkerne
og er besluttet på at forhandle en våbenhvile med overgangsregeringen. EU beklager imidlertid
genoptagelsen af kampene i Burima i provinsen Bujumbura Rurale. For at en våbenhvile kan blive effektiv,
må alle de involverede parter bakke op om den. EU opfordrer kraftigt både regeringstropperne og FNL til at
indstille alle angreb, til klart at bakke op om en våbenhvile og til straks at fastlægge de nærmere vilkår herfor
med henblik på en omgående udmøntning. Den Europæiske Union opfordrer også på ny FNL til at opgive
den militære løsning og til at engagere sig helhjertet i fredsprocessen. Der er ikke noget alternativ til
forhandlinger. EU håber, at parterne vil arbejde aktivt for at bringe den burundiske befolknings lidelser til
ophør. Den bekræfter sit tilsagn om at medvirke til at bane vejen for en fredelig løsning på konflikten i
Burundi.
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De tiltrædende lande Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Den Slovakiske Republik, Slovenien,
Den Tjekkiske Republik og Ungarn, kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

* * *

Nr. 55/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de belarussiske myndigheders chikane i forbindelse med udvidelseshøjtideligheden i Minsk

Bruxelles, den 4. maj 2004

EU's missionschefer i Minsk havde den 30. april arrangeret en højtidelighed for de seks nye medlemsstater,
der er repræsenteret i Minsk, i anledning af disses tiltrædelse af Den Europæiske Union. Programmet for
denne udvidelseshøjtidelighed omfattede en gallaforestilling, som offentligheden havde adgang til, og hvor
det var meningen, at unge europæiske cirkusartister skulle optræde. Denne offentlige begivenhed skulle
indledes af en tale holdt af formanden for Kommissionen, Romano Prodi, som skulle transmitteres på
storskærm. Arrangementet måtte imidlertid aflyses i sidste øjeblik, eftersom de nødvendige administrative
tilladelser fra de belarussiske myndigheder endnu ikke forelå.

Den Europæiske Union beklager, at de eneste begivenheder, der kan forventes at finde sted den 1. maj,
begrænses til ambassadernes områder, og derfor ikke er tilgængelige for den almindelige befolkning i
Belarus. EU forstår ikke, hvorfor tilladelserne ikke forelå rettidigt, og undrer sig over, hvordan dette afslag
hænger sammen med, at den højeste statslige myndighed havde udtalt et ønske fra Belarus' side om "ikke
blot gode, men virkelig gode forbindelser med Den Europæiske Union" (tale til de belarussiske
parlamentsmedlemmer den 14. april 2004).

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 56/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste dages begivenheder på grænsen mellem Den Demokratiske Republik Congo og
Republikken Rwanda

Bruxelles, den 10. maj 2004

EU udtrykker dyb bekymring over de seneste rapporter om et angreb, der skulle være foretaget af De
Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR) på rwandisk område, samt om en aktion foretaget af
rwandiske tropper, der skulle have fundet sted på Den Demokratiske Republik Congos område.

EU minder om, at enhver tilstedeværelse af fremmede tropper, hvor de end måtte komme fra, på Den
Demokratiske Republik Congos område er en overtrædelse af folkeretten og et angreb på Den Demokratiske
Republik Congos suverænitet og territoriale integritet. EU mener, at MONUC omgående må gribe aktivt ind
for at imødegå ethvert infiltrationsforsøg fra FDLR's side på rwandisk område, så der sikres en reel stabilitet
i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo.

EU fordømmer med samme energi de restriktioner, der er indført for den frie bevægelighed for soldaterne
under FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo  (MONUC) på congolesisk område, og som
forhindrer dem i at fuldføre deres opgave.

Den potentielt farlige situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo gør det nødvendigt, at
EU opfordrer den congolesiske og den rwandiske regering til at tage direkte kontakt indbyrdes for at
forebygge enhver forøgelse af spændingen og til at fordoble deres anstrengelser for at forbedre forholdet
mellem de to lande.

EU retter en ny appel til de højeste myndigheder i Kigali såvel som i Kinshasa om fuldt ud at respektere
ånden i erklæringen om godt naboskab, som de begge skrev under på den 25. september 2003, samt Pretoria-
aftalen af 30. juli 2002 og de forpligtelser, som de hver især indgik på mødet i Pretoria den 27. november
2003.

EU ser meget gerne, at de to lande indfører en bilateral mekanisme til overvågning af grænseområdet med
støtte fra MONUC. I den forbindelse er afvæbningen og demobiliseringen af de tidligere rwandiske væbnede
styrker og Interahamwe-soldaterne afgørende for en løsning af konflikten i området.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 57/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Den Georgiske Autonome Republik Adsjarien

Bruxelles, den 4. maj 2004

Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over den seneste udvikling i Den Georgiske Autonome
Republik Adsjarien. Ødelæggelsen af broer mellem Adsjarien og det øvrige Georgien søndag den 2. maj på
initiativ af de adsjariske myndigheder er en yderst negativ handling. En yderligere optrapning af det spændte
forhold mellem regeringen i Tbilisi og myndighederne i Batumi må undgås.

Den Europæiske Union opfordrer Den Autonome Republik Adsjarien og den georgiske regering til kun at
benytte fredelige midler til at løse de udestående spørgsmål. Enhver form for trusler eller voldshandlinger er
uacceptabel og må undgås.

Den Europæiske Union understreger på ny, at den fuldt ud støtter Georgiens territoriale integritet. Den
Europæiske Union understreger ligeledes på ny, at det er nødvendigt, at forbindelserne mellem Den
Autonome Republik Adsjarien og det øvrige Georgien udvikler sig inden for rammerne af den georgiske
forfatning, som anerkender Adsjariens selvstyre. EU udtrykker tilfredshed med, at Georgiens regering har
udsendt en erklæring om, at Adsjariens status er ukrænkelig. I den forbindelse bør der inden længe vedtages
en lov om Den Autonome Republik Adsjariens status, jf. artikel 3, stk. 3, i Georgiens forfatning.

Den Europæiske Union er bekymret over de samfundsmæssige konsekvenser af den faktiske blokade af
Adsjarien og opfordrer myndighederne i Batumi til at genoprette alle transportforbindelser mellem Adsjarien
og det øvrige Georgien.

Den Europæiske Union følger fortsat situationen nøje.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 58/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Den Autonome Republik Adsjarien i Georgien

Bruxelles, den 4. maj 2004

Den Europæiske Union tilkendegiver sin tilfredshed med den positive udvikling i Adsjarien og den fredelige
løsning på problemerne.

Genetableringen af den georgiske statsmagt i Den Autonome Republik Adsjarien er et vigtigt skridt hen
imod øget retssikkerhed og respekt for menneskerettighederne i hele Georgien.

Den Europæiske Union ser nu frem til afholdelsen af demokratiske valg til Adsjariens Øverste Råd inden for
en passende tidsfrist.

Den Europæiske Union gentager, at den støtter Georgiens territoriale integritet og ser positivt på, at den
georgiske regering har bekræftet, at den vil respektere Adsjariens autonome status i Georgien.

Den Europæiske Union tilkendegiver sin tilfredshed med den konstruktive måde, hvorpå Den Russiske
Føderation har hjulpet med at finde en fredelig løsning på problemerne vedrørende Adsjarien.

Kandidatlandene Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, Albanien, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og
Montenegro samt EFTA-landene Island og Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 59/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste begivenheder i Nigeria

Bruxelles, den 17. maj 2004

Formandskabet udtrykker på Den Europæiske Unions vegne alvorlig bekymring og sorg over de episoder
karakteriseret af død og ødelæggelse, der til stadighed finder sted i Nigeria. Den Europæiske Union ønsker at
udtrykke sin store forfærdelse over det seneste udbrud af vold i byen Yelwa i delstaten Plateau i det centrale
Nigeria samt det efterfølgende voldsudbrud i byen Kano. Den Europæiske Union overbringer Nigerias
regering og familierne til de personer, der blev ofre for disse dramatiske begivenheder, sin dybeste
medfølelse.
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Den Europæiske Union noterer sig, at den nigerianske regering reagerede hurtigt ved at sende ekstra
sikkerhedsstyrker til de berørte områder og indføre udgangsforbud for at stoppe denne dramatiske
voldsspiral. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende begge parter til at udvise tilbageholdenhed og
undgå enhver form for gengældelse eller provokation, der kun vil medføre nye blodsudgydelser og tab af
menneskeliv.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at Nigerias regering har taget skridt til at genoprette
freden i de berørte områder. Enhver intervention bør gennemføres med fuld respekt for
menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 60/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Europarådets parlamentariske forsamlings vedtagelse den 28. april 2004 af resolutionen og
henstillingerne i Pourgourides-rapporten om forsvundne personer i Belarus

Bruxelles, den 14. maj 2004

Den Europæiske Union noterer sig, at Europarådets parlamentariske forsamling den 28. april 2004 vedtog
resolutionen og henstillingerne i rapporten om forsvundne personer i Belarus. Den Europæiske Union er dybt
bekymret over rapportens indhold, som behandler spørgsmål af den allermest grundlæggende betydning, for
så vidt angår menneskerettigheder og retsstatsforhold i Belarus.

Den Europæiske Union noterer sig, at det i rapporten nævnes, at statsmagten på højt niveau er involveret i
politisk motiverede forsvindinger. Rapporten konkluderer, at forsvindingerne ikke er blevet efterforsket
ordentlig, og at der på højeste plan er taget skridt til at dække over disse.

Den Europæiske Union støtter Europarådets parlamentariske forsamlings anmodning om, at de kompetente
belarussiske myndigheder iværksætter en virkelig uafhængig undersøgelse af disse forsvindinger.
Undersøgelsen bør bl.a. rettes mod anklagemyndighedens, sports- og turistministerens samt andre i
Pourgourides-rapporten omhandlede personers embedsførelse. Den Europæiske Union opfordrer til, at en
sådan undersøgelse indledes under en uvildig efterforskers ledelse. I afventen af denne undersøgelse sætter
Den Europæiske Union spørgsmålstegn ved, om de i rapporten nævnte bør forblive på deres nuværende
myndighedsposter.

Under hensyn til Pourgourides-rapportens alvorlige resultat og den tid, der allerede er gået, finder Den
Europæiske Union det nødvendigt, at en sådan uafhængig rapports resultat offentliggøres hurtigst muligt.
Hvis der er belæg for strafferetlig forfølgelse, bør denne indledes omgående.
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Den Europæiske Union vil fortsat følge denne sag og den belarussiske regerings opfølgning af den nøje.
Unionen vil studere den parlamentariske forsamlings henstillinger nærmere som led i dens usvækkede
optagethed af situationen på menneskerettighedsområdet i Belarus.

Den Europæiske Union noterer sig også, at Europarådets parlamentariske forsamling har vedtaget
resolutionen og henstillingerne i rapporten om forfølgelse af pressen i Republikken Belarus. Den Europæiske
Union er fortsat dybt bekymret over pressens situation i Belarus og opfordrer regeringen i Belarus til at følge
henstillingerne i rapporten.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 61/04

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

Bruxelles, den 13. maj 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den vellykkede afholdelse af valg i Panama den
2. maj 2004 og sender den nyvalgte præsident, Martin Torrijos Espino, sine oprigtige lykønskninger.

Den høje valgdeltagelse ved dette valg, som har været både frit og gennemsigtigt, bekræfter det panamanske
demokratis styrke og modenhed.

EU vil fortsat støtte den økonomiske udvikling af Panama og ser frem til at styrke sine forbindelser med
Panama, især inden for rammerne af Den Europæiske Unions regionale samarbejde med Mellemamerika.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 62/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

menneskerettighederne i Cuba

Bruxelles, den 13. maj 2004

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de seneste retssager og domfældelser af endnu en gruppe på
13 cubanske menneskerettighedsaktivister og journalister, som alle blev arresteret, mens de på fredelig vis
udøvede deres ret til ytrings-, menings-, forenings- og forsamlingsfrihed, der er principper, som EU forsvarer
stærkt.

EU fordømmer stærkt gennemførelsen af retssagerne, som endnu en gang ikke levede op til de internationale
standarder for retfærdig rettergang. EU beklager også de uforholdsmæssigt strenge domme, som
systemkritikerne modtog, idet der var tale om fængselsstraffe på op til syv år for ni aktivister og husarrest for
de fire andre.

EU minder om resolutionen om menneskerettighedssituationen i Cuba, som FN's Menneskerettig-
hedskommission vedtog den 15. april 2004, hvori man beklager de begivenheder, som fandt sted sidste år i
Cuba, heriblandt domfældelserne af visse politiske systemkritikere og journalister; hermed henvises der til
retssagerne mod og domfældelserne af 75 systemkritikere i marts og april 2003. EU opfordrer de cubanske
myndigheder til at løslade alle samvittighedsfanger og politiske fanger med det samme og tilslutter sig
Menneskerettighedskommissionens krav om, at de cubanske myndigheder samarbejder med den personlige
repræsentant for FN's højkommissær for menneskerettigheder.

Da der konstant har været foruroligende forlydender om, at nogle systemkritikere har været udsat for
mishandling og er ved dårligt helbred, opfordrer EU igen de cubanske myndigheder til at efterleve de
internationale menneskerettighedsstandarder og normer for behandling af fanger.

EU vil fortsat følge de cubanske myndigheders åbenlyse krænkelser af grundlæggende borgerlige og
politiske rettigheder - der har en negativ indflydelse på forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Cuba -
og vil tage hensyn til disse krænkelser, når den tager den fælles holdning om Cuba op til fornyet vurdering i
juni 2004.

De cubanske myndigheder har modtaget direkte besked om de forhold, som EU i henhold til ovenstående
finder dybt bekymrende.

Kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 63/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

til støtte for ministermødet i IGAD og den nationale forsoningskonference for Somalia

Bruxelles, den 18. maj 2004

Den Europæiske Union glæder sig over resultatet af ministermødet i IGAD den 6.-7. maj 2004 i Nairobi,
som

1) havde deltagelse af alle IGAD-landenes ministre, der er involveret i fredsprocessen i Somalia, og som
fastlagde deres fælles holdning til den fremtidige udvikling for den nationale forsoningskonference for
Somalia

2) bekræftede den altafgørende betydning af, at processen omfatter alle, og at somalierne har ejerskabet
til den.

Den Europæiske Union håber, at den kurs, IGAD har udstukket, vil blive styrket på det kommende
ministermøde i IGAD, og udtrykker håb om, at passende politiske rammer, herunder også en aftale om
deling af magten og en køreplan med bred opbakning, vil føre til en vellykket afslutning på konferencen
inden for en fastlagt tidsfrist.

Som tidligere angivet på samlingen i Rådet (almindelige anliggende og eksterne forbindelser) i juli 2002, vil
EU yde teknisk og finansiel støtte til fremme af god ledelse af landet på alle niveauer og på et bredt grundlag
samt til fremme af den regionale forvaltning til gavn for det somaliske folk.

Den Europæiske Union opfordrer alle ledere i Somalia og alle relevante kræfter i landet til at tage
udfordringen op i denne proces, der har nået en afgørende fase, og til at deltage i IGAD-konsultationerne
med et reelt ønske om kompromis, samtidig med at de udviser maksimal tilbageholdenhed og fastholder
indstillingen af fjendtlighederne i området. EU noterer sig IGAD-udenrigsministrenes tilsagn om at gøre
brug af deres indflydelse til at overtale fraværende somaliske ledere til at vende tilbage til Nairobi og
henstiller til alle parter, at det gør det lettere for de traditionelle ledere at komme til Nairobi. EU gentager, at
det påhviler alle stater at overholde FN's våbenembargo meget nøje, og støtter FN's igangværende
bestræbelser på at stramme embargoen op. EU tager til efterretning, at FN's Sikkerhedsråd skal holde møde
om Somalia den 25. maj.

Den Europæiske Union er klar til at yde sin støtte til en snarlig og positiv afslutning på den nationale
forsoningskonference for Somalia og til fremme af en effektiv ledelse af landet.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 64/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i forbindelse med lanceringen af Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd
den 25. maj 2004 i Addis Abeba

Bruxelles, den 25. maj 2004

Den Europæiske Union hilser Den Afrikanske Union i forbindelse med den historiske lejlighed, som den
højtidelige lancering af Freds- og Sikkerhedsrådet i Addis Abeba på denne Afrikadag den 25. maj 2004 er.
Den Europæiske Union ser med stor tilfredshed på oprettelsen af denne nye institution, som er blevet
udformet med henblik på at forsyne Den Afrikanske Union med en mere robust og proaktiv mekanisme til
behandling af freds- og sikkerhedsspørgsmål i Afrika. EU lykønsker også Forbundsrepublikken Nigeria med,
at den har påtaget sig formandskabet for Freds- og Sikkerhedsrådet.

De store fremskridt, Afrika har gjort med hensyn til at tackle konflikter på kontinentet og udviklingen af en
institutionel kapacitet til at tage sig af konfliktforebyggelse og -løsning, er imponerende. Oprettelsen af
Freds- og Sikkerhedsrådet er det centrale punkt i denne struktur og viser, at Afrika er besluttet på at gå i
spidsen for at styrke sin egen indsats med hensyn til konfliktforebyggelse og -styring. Den Europæiske
Union er lige så fast besluttet på at samarbejde med Afrika om at støtte denne vigtige institutionelle
udvikling og hjælpe til med at opbygge afrikansk kapacitet til at håndtere og løse konflikter, bl.a. ved
udsendelse af afrikanske fredsbevarende missioner.

EU's afrikanske fredsfacilitet, som bliver operativ i dag, vil være en anledning til at udbygge og styrke det
stærke praktiske samarbejde mellem EU og Afrika om den centrale opgave med at forebygge og afhjælpe
konflikter på kontinentet.

Freds- og Sikkerhedsrådet står over for store opgaver, når det nu begynder sit arbejde. EU er sikker på, at det
vil være i stand til effektivt at tage disse udfordringer op. Freds- og Sikkerhedsrådet og dets medlemmer vil,
når de formelt får overdraget deres opgaver, med sig have alle gode ønsker fra alle, der interesserer sig for
Afrikas fremtid.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER88

Bulletin 20.07.2004 - DA - PE 344.004

Nr. 65/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Darfur (det vestlige Sudan)

Bruxelles, den 26. maj 2004

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed Sudans regerings beslutning om at ophæve
restriktionerne for de humanitære hjælpeorganisationers ansatte med hensyn til rejser til Darfur. EU
forventer, at Sudans myndigheder hurtigt gennemfører beslutningen, og at de humanitære hjælpe-
organisationers ansatte på alle niveauer får uhindret adgang til Darfur.

Den Europæiske Union er stærkt foruroliget over den netop udsendte rapport fra FN's fungerende
højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Darfur-regionen. Den
Europæiske Union opfordrer Sudans regering til offentligt at fordømme Janjaweed-militsernes handlinger i
Darfur og til at overtage kontrollen med militserne. Det er Sudans regering, der har ansvaret for effektivt at
beskytte den lokale befolkning og internt fordrevne mod grove overgreb fra bevæbnede gruppers side. EU
noterer sig med tilfredshed, at Sudans regering har nedsat en undersøgelseskommission, der skal efterforske
overtrædelser af menneskerettighederne begået af bevæbnede grupper i Darfur, og forventer, at der vil blive
reageret hurtigt på denne kommissions konklusioner.

Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af den indsats, der er gjort af FN's Humanitære
Koordinationskontor (OCHA) for at sætte fokus på den humanitære krise i Darfur, og er fast besluttet på at
arbejde sammen med FN om at bekæmpe underernæring, sygdom og truende hungersnød i Darfur-regionen.
EU noterer sig med tilfredshed, at OCHA har besluttet at indkalde donorerne til et møde den 3. juni i
Genève, og EU agter at deltage fuldt ud i dette møde.

EU støtter fuldt ud Den Afrikanske Unions indsats for at nedsætte en våbenhvilekommission og oprette en
overvågningsmekanisme for Darfur-regionen. EU opfordrer indtrængende alle parter til at samarbejde fuldt
ud med Den Afrikanske Union og til at deltage i de planlagte koordineringsmøder.

Kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 66/04
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

i lyset af de seneste alvorlige uroligheder i delstaten Plateau i Nigeria og
præsident Obasanjos suspension af guvernøren og statsforsamlingen

Bruxelles, den 28. maj 2004

Den Europæiske Union har noteret sig, at præsidenten for forbundsrepublikken Nigeria den 18. maj 2004 har
erklæret undtagelsestilstand og suspenderet guvernøren, viceguvernøren og statsforsamlingen i delstaten
Plateau. EU gentager sin fordømmelse af de seneste voldshandlinger i delstaten og i andre dele af Nigeria og
giver udtryk for sin dybeste medfølelse med ofrene og deres familier. EU håber, at de ekstraordinære skridt,
der for nylig blev taget, vil føre til en forbedring af sikkerhedssituationen og bringe fred til de berørte
områder i delstaten Plateau og landet i øvrigt.

I denne vanskelige situation understreger Den Europæiske Union, at det er nødvendigt at opretholde
demokratiet og retsstaten og undgå erklæringer eller handlinger, der utilsigtet vil kunne øge spændingen. EU
har med tilfredshed noteret sig den briefing, som det diplomatiske korps fik den 19. maj af Nigerias
udenrigsminister, og EU vil fortsat følge udviklingen.

I mellemtiden tilrådes det, at EU-borgere, der agter at rejse til de områder, der er berørt af voldshandlinger,
først rådfører sig med de respektive konsulater i hovedstæderne eller med deres ambassade i Nigeria.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og
Serbien og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 67/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om tredje fase af forsoningskonferencen for Somalia
Bruxelles, den 3. juni 2004

Den Europæiske Union glæder sig over resultatet af IGAD-ministermødet den 21.-22. maj i Nairobi, der
officielt indledte tredje fase af forsoningskonferencen for Somalia. Den glæder sig også over IGAD-
medlemsstaternes igangværende bestræbelser for at finde frem til en fælles tilgang baseret på politisk
konsensus.

Den Europæiske Union understreger betydningen af mødets vigtigste resultater og anmoder indtrængende
alle involverede parter om at fortsætte deres engagement med:

1) Et klart tilsagn fra alle parter om at føre processens tredje fase fremad
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2) En fornyet bekræftelse af den afgørende betydning af somalisk ejerskab og konsensus fra alle
somaliske klaners side om principperne og retningslinjerne for konferencens tredje og afsluttende fase.
En passende politisk ramme omfattende alle ledere og relevante kræfter i Somalia er nu en reel
mulighed

3) En aftale om en tidsplan for den resterende del af konferencen og om en liste over parlaments-
medlemmerne inden næste IGAD-ministermøde den 21. juni. Tidsplanen og listen skal være endelige,
og fraværende ledere må ikke få lov til at forhale processen.

Den Europæiske Union er rede til fortsat at bistå Somalias nationale forsoningskonference med at nå frem til
en snarlig og positiv afslutning.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 68/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om tilfredshed med, at FN's Sikkerhedsråd den 21. maj 2004 besluttede at oprette en fredsbevarende

FN-mission i Burundi (ONUB) og forny EU's opfordring til at øge
indsatsen for at sikre en vellykket afslutning på overgangsprocessen i Burundi.

Bruxelles, den 3. juni 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med FN's Sikkerhedsråds resolution 1545 af 21. maj 2004 og
Sikkerhedsrådets beslutning om at indsætte en fredsbevarende operation i Burundi (ONUB) til støtte for det
burundiske folks bestræbelser på at genskabe en varig fred og nå til national forsoning, jf. Arusha-
fredsaftalen

Den Europæiske Union ønsker, at det må lykkes for operationen at udføre sit mandat, og forsikrer FN, at den
støtter operationen, som øger udsigterne for fred og stabilitet i De Store Søers Område i almindelighed og i
Burundi i særdeleshed. Den benytter lejligheden til at udtrykke sin dybtfølte påskønnelse af de bestræbelser,
som regeringerne i henholdsvis Sydafrika, Mozambique og Etiopien samt Den Afrikanske Union har
udfoldet gennem MIAB for at sikre fred og stabilitet under de seneste måneders overgangsperiode og
forberede denne nye fase i fredsprocessen i Burundi.

Den Europæiske Union griber denne lejlighed til at udtrykke sin tilfredshed med de bestræbelser, som så
mange allerede har udfoldet i Burundi for at få overgangsprocessen til at fungere, og opfordrer indtrængende
alle parter i fredsprocessen i Burundi til at videreføre dynamikken i Arusha-fredsaftalen, overholde alle
senere aftaler, gennemføre de krævede reformer, navnlig inden for sikkerhedssektoren, og forberede valg i en
atmosfære af afklarethed og gensidig respekt.
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Den Europæiske Union støtter kraftigt FN's opfordring til alle parter om en øjeblikkelig våbenhvile og
appellerer endnu en gang indtrængende til Palipehutu-FNL om at gribe denne lejlighed til at opnå fred,
bringe den væbnede modstand til ophør og sammen med de andre parter indgå i en forhandlingsløsning.

Den Europæiske Union tilskynder de regionale initiativer, navnlig regeringerne i Uganda, Tanzania og
Sydafrika, til at fortsætte deres bestræbelser på at støtte overgangsprocessen i Burundi og bringe konflikten
til ophør, så alle parter kan indgå i en våbenhvile, og der kan opnås en samlet fredsaftale.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater forsikrer alle parter i fredsprocessen, at de fortsat følger
processen nøje, og de bekræfter, at de støtter Burundis tackling af de udfordringer, som landet står over for i
de kommende måneder, navnlig med hensyn til reform af sikkerhedssektoren, afvæbning, demobilisering og
reintegration samt valgprocessen. Desuden bekræfter de atter de tilsagn, der blev givet på det partnerforum,
der blev afholdt i januar 2004 i Bruxelles, om at følge genopbygningen og den økonomiske og sociale
udvikling i Burundi.

Kandidatlandene Bulgarien og Rumænien, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

__________

Nr. 69/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om suppleringsvalget i Lupane (Zimbabwe)
Bruxelles, den 3. juni 2004

Den Europæiske Union fordømmer de tilfælde af intimidering og uregelmæssigheder, der fandt sted før og
under suppleringsvalget i Lupane den 15.-16. maj 2004, og som sammen med de fortsatte indskrænkninger
af foreningsfriheden og af den lige adgang til medierne betyder, at valget ikke kan anses for at have været frit
og retfærdigt.

At valget blev afholdt under uacceptable forhold, kan illustreres ved, at krigsveteraner og unge intimiderede
vælgerne og lagde hindringer i vejen for valgkampagnen, at de traditionelle ledere stod for registreringen af
vælgerne på valgstederne, at statsapparatet blev sat ind til støtte for regeringspartiet, og at oppositionen ikke
havde adgang til valglisten, som var blevet ændret indtil få dage før valget.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt Zimbabwes regering til at give samtlige politiske partier samme
grad af politisk frihed. EU understreger, at det er vigtigt at skabe valgforhold, der kan fremme frie og
retfærdige valg - som f.eks. nedsættelse af en uafhængig valgkommission, lige adgang til medierne og lige
muligheder for at holde politiske møder - i overensstemmelse med de normer og standarder, som Det
Parlamentariske Forum under Southern African Development Community (SADC) har opstillet for valg i
SADC-regionen.
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Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle politiske partier til at afstå fra enhver form for vold og
intimidering før, under og efter et valg og henstiller til myndighederne, at de forhindrer voldshandlinger,
intimidering og uregelmæssigheder.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 70/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
i anledning af undertegnelsen i Naivasha af de sidste tre protokoller, der skal føre til en rammeaftale

om fred i Sudan
Bruxelles, den 4. juni 2004

Den Europæiske Union udtrykker sin tilfredshed med den sudanske regerings og Det Sudanske Folks
Befrielsesbevægelses undertegnelse af de tre protokoller den 27. maj 2004 i Naivasha, Kenya.
Undertegnelsen er et væsentligt skridt hen imod varig fred i det sydlige Sudan, og begge parter fortjener
anerkendelse for deres forpligtelse på fredsprocessen i Naivasha. Den ildhu, som IGAD's mæglere, især
general Lazaro Sumbeiyo, og Kenya som værter for fredsforhandlingerne har lagt for dagen i de forløbne to
år, har spillet en afgørende rolle for dette resultat.

Den Europæiske Union henstiller til begge parter, at de fastholder dette momentum i fredsprocessen og
omgående indleder drøftelser om en omfattende fredsaftale for Sudan. EU er rede til at bistå med
udformningen og gennemførelsen af en retfærdig og fredelig fremtid for alle hele Sudan.

EU giver på ny udtryk for sin bekymring over den humanitære situation i Darfur og henstiller til Sudans
regering og alle parter i lige så høj grad at være indstillet på at skabe fred og stabilitet i denne region.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***
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Nr. 71/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om situationen i Bukavu i Den
Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 4. juni 2004

1. EU fordømmer kraftigt de sidste dages sammenstød, der er sat i gang af væbnede oprørere, der
kæmper mod Den Demokratiske Republik Congos væbnede styrker. EU fordømmer også drabene på
uskyldige civile og krænkelserne af menneskerettighederne i forbindelse med volden i Bukavu.

2. Denne opstand truer Congos territoriale integritet, forhindrer genoprettelsen af lov og orden i de
østlige regioner og underminerer derfor alvorligt overgangsprocessen. EU opfordrer alle parter i
interimsregeringen til at arbejde sammen om at løse denne krise.

3. EU opfordrer til øjeblikkeligt at indstille alle fjendtligheder, til at garantere civilbefolkningens
sikkerhed og til at genoprette lov og orden og retsstaten i det sydlige Kivu. EU opfordrer indtrængende
oprørsstyrkerne til at nedlægge deres våben og forlade Bukavu. EU støtter kraftigt interimsregeringens
legitime skridt til at forhandle en fredelig løsning på krisen.

4. EU minder om de forskellige erklæringer og aftaler, som landene i regionen har undertegnet i de sidste
to år, og hvorefter de er forpligtet til at normalisere deres forbindelser og overholde principperne om
ikke-indblanding og respektere deres naboers suverænitet og territoriale integritet. Det minder om
bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolution 1493 af 28. juli 2003 og især omtalen af gensidig
sikkerhed i De Store Søers Område. EU fordømmer i den forbindelse generelt al levering af våben
eller udstyr til de væbnede oprørere og al udenlandsk indblanding i Congo. Alle landene i De Store
Søers Område bør øge deres bestræbelser på at forbedre deres bilaterale forbindelser. Især bør Congo,
Rwanda og Uganda samarbejde uforbeholdent for at mindske spændingerne i det østlige Congo.

5. EU opfordrer indtrængende alle parter i Congo til at samarbejde med MONUC for at fremme
missionens mål om at støtte overgangen og afvæbnings- og demobiliseringsprocessen. Alle parter og
politiske ledere i Congo bør udvise tilbageholdenhed og samarbejdsånd for så hurtigt som muligt at
finde en løsning på den alvorlige situation, der skyldes begivenhederne i Bukavu.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter
sig denne erklæring.

***
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Nr. 72/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om tabet af menneskeliv i San Pedro Sula-fængslet i Honduras

Bruxelles, den 4. juni 2004

Den Europæiske Union giver udtryk for sin medfølelse med det honduranske folk i forbindelse med
tragedien den 17. maj 2004 i centralfængslet i byen San Pedro Sula, der indebar et betydeligt tab af
menneskeliv.

Den Europæiske Union bifalder Honduras' regerings meddelelse om, at den vil iværksætte en undersøgelse af
hændelserne, og udtrykker håb om, at undersøgelsen vil være omfattende, gennemsigtig og uafhængig.

Den Europæiske Union ser frem til at høre resultatet af såvel denne undersøgelse som undersøgelsen af en
lignende hændelse i La Ceiba-fængslet i april 2003.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 73/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Den Dominikanske Republik
Bruxelles, den 4. juni 2004

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den retfærdige og gennemsigtige måde, som præ-
sidentvalget den 16. maj 2004 blev afholdt på, hvorved demokratiet i Den Dominikanske Republik blev
styrket.

Den Europæiske Union lykønsker den nyvalgte præsident, Dr. Leonel Fernandez, med sejren og anerkender
den vigtige rolle, som præsident Meija spillede for at sikre overholdelse af de demokratiske principper i
valgprocessen.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***
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Nr. 75/04
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om "reparo"-processen i Venezuela
Bruxelles, den 7. juni 2004

Den Europæiske Union har med interesse fulgt "reparo"-processen i Venezuela nøje og lykønsker det
venezuelanske folk med dette fredelige og demokratiske udtryk for dets politiske vilje.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at alle de berørte parter har accepteret resultatet af denne
proces.

Den Europæiske Union anerkender betydningen af det nationale valgråds rolle og har tillid til, at alle parter
fortsat omhyggeligt vil overholde Den Bolivariske Republik Venezuelas forfatning og tage de skridt, der
nødvendigvis må følge af resultatet af "reparo"-processen.

Den Europæiske Union støtter fuldt ud det vigtige bidrag fra OAS og Carter Centret og andre internationale
observatører, hvis deltagelse har været absolut nødvendig for at opnå gennemsigtighed og tillid blandt de
involverede parter, og ser frem til at fortsætte denne støtte i fremtiden.

***

Nr. 76/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om præsident- og parlamentsvalget i
Malawi

Bruxelles, den 9. juni 2004

Under henvisning til præsident- og parlamentsvalget i Malawi den 20. maj 2004 udtrykker Den Europæiske
Union tilfredshed med afholdelsen af Malawis tredje flerpartivalg siden indførelsen af flerpartivalg i 1994.

Efter indbydelse fra Malawis valgkommission har EU's valgobservationsmission (EUEOM) været til stede i
Malawi siden den 5. april, og den har indberettet sine foreløbige konklusioner til medlemsstaterne.

På den positive side glæder Den Europæiske Union sig over det bidrag, som de tilforordnede ved
valgstederne, observatørerne fra de politiske partier og civilsamfundet samt vælgerne har ydet til en generelt
fredelig og regulær valgdag.

EU anerkender endvidere den rolle, som Malawis landsret og højesteret har spillet med hensyn til uvildigt og
prompte at behandle klager i forbindelse med valget. Stigningen i antallet af kvinder, der er blevet valgt til
parlamentet, hilses også velkommen.
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Den Europæiske Union er imidlertid bekymret over visse alvorlige mangler ved valgprocessen. I perioden
forud for valget havde ikke alle politiske kandidater samme vilkår - de statskontrollerede radio- og
fjernsynsmediers nyhedsdækning favoriserede regeringskoalitionen. Regeringspartiet gjorde sig også
skyldigt i udbredt og åbenlyst misbrug af statens ressourcer. Private stationer og den trykte presse
behandlede dog alle kandidater på en afbalanceret måde. Volden efter valget i Malawi, hvor mindst fire
mennesker meldes dræbt, giver også anledning til alvorlig bekymring.

Der var også åbenlyse mangler ved Malawis valgkommissions arbejde. Vælgerregistreringsprocessen var
særlig utilfredsstillende, og valgresultatet blev ikke opgjort på en tilstrækkelig gennemsigtig måde.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Malawis valgkommission til hurtigt at offentliggøre
detaljerede resultater, helt ned til resultater for det enkelte valglokale, så der kan foretages en uafhængig
kontrol af resultaterne.

EU vil nøje følge klager og appeller i kølvandet på valget. EU fremlægger først sin endelige vurdering af
valget, når hele valgprocessen er afsluttet.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

77/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Ækvatorialguinea
Bruxelles, den 17. juni 2004

EU bifalder den forestående åbning af Ækvatorialguineas nye parlament efter parlaments- og
kommunalvalgene den 25. april i år. Efter EU's opfattelse rummer processen hen imod åbningen af den nye
parlamentssamling både positive og negative aspekter, som den nye regering bør tage op i fremtiden.

EU finder, at valgkampagnen blev afviklet på fredelig vis og gav de politiske partier lejlighed til at udfolde
deres aktiviteter under relativt normale forhold. EU bifalder regeringens beslutning om at anvende indføre
brug af gennemsigtige valgurner. Ikke desto mindre konstaterede de spanske parlamentariske observatører,
der var til stede i landet, omfattende uregelmæssigheder, som fordrejede valgprocessen i modstrid med de
aftaler, regeringen og den demokratiske opposition havde indgået i august 2003 i Mbini.

EU udtrykker tilfredshed med deltagelsen af oppositionen, som kun vil blive repræsenteret i det nye
parlament med to medlemmer, efter at den endeligt besluttede sig til at acceptere de to pladser, den fik tildelt
som følge af de officielle resultater.
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I den forbindelse opfordrer EU de ækvatorialguineanske myndigheder til at tillade oppositionen at deltage i
parlamentsmøderne og udøve sine friheder og rettigheder samt stille de nødvendige materielle midler til
rådighed for den. EU finder desuden, at oppositionen bør sikres fri og omfattende adgang til offentlige
medier, så den kan orientere hele befolkningen om sine aktiviteter.

EU håber, at parlamentet vil kunne udøve sin kontrollerende rolle over for den udøvende magt, at det vil
bidrage til gennemførelsen af et program for forsvarlig økonomisk governance, retfærdig fordeling af den
nationale rigdom og sund og gennemsigtig forvaltning af olieindtægterne og således fremme en bæredygtig
udviklingspolitik til gavn for hele Ækvatorialguineas befolkning.

Endelig giver EU tilsagn om at samarbejde med Ækvatorialguineas regering med sigte på at fremme
overgangen til fuldt demokrati under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og friheder. EU bifalder
skrivelsen af 14. april fra Ækvatorialguineas regering, hvori den opfordrer Kommissionen til at sende en
mission til Ækvatorialguinea for at drøfte disse spørgsmål. Undertegnelsen af det nationale vejledende
program for 9. EUF afhænger af, hvorvidt de ækvatorialguineanske myndigheder er villige til at overholde
disse principper på en internationalt anerkendt måde.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 78/04

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 28. juni 2004

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og
Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig
målene i Rådets fælles holdning 2004/500/FUSP af 17. maj 2004 om ajourføring af fælles holdning
2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse
af fælles holdning 2004/309/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med
denne fælles holdning.

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

***
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Nr. 79/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om de fremskridt, der er gjort i
Tadsjikistan, med henblik på at indføre et moratorium for dødsstraf

Bruxelles, den 16. juni 2004

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den politiske beslutning om at indføre et moratorium for
dødsstraf, som præsident Rakhmonov har truffet og bekendtgjort i sit årlige budskab til parlamentet den 30.
april 2004. Den Europæiske Union udtrykker endvidere glæde over, at Tadsjikistans underhus (Majilisi
Namoyandagon) den 2. juni 2004 vedtog et moratorium for dødsstraf, og den ser frem til, at det snart bliver
godkendt i overhuset (Majlisi Oli), og at præsidenten underskriver det og derved ophøjer det til lov.

Efter Den Europæiske Unions opfattelse bidrager afskaffelse af dødsstraf til at styrke menneskelig værdighed
og til en gradvis udvikling af menneskerettighederne. Den fastslår på ny, at dens mål er at arbejde hen imod
en universel afskaffelse af dødsstraf, og finder, at indførelsen af et moratorium for dødsstraf er et vigtigt
skridt hen imod dette mål.

Den Europæiske Union finder, at Majilisi Namoyandagons beslutning er et vigtigt skridt fremad for
menneskerettighederne i Tadsjikistan. EU opfordrer også Tadsjikistans regering til at fortsætte sit værdifulde
samarbejde med OSCE om den demokratiske udvikling af landet.

Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

Nr. 80/04

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om lukningen af avisen Tribune i
Zimbabwe

Bruxelles, den 23. juni 2004

Den Europæiske Union fordømmer den zimbabwiske Medie- og Informationskommissions (MIC) lukning af
avisen Tribune. MIC traf denne beslutning på grundlag af loven om adgang til oplysninger og beskyttelse af
privatlivets fred, og EU opfordrer endnu en gang Zimbabwes regering til at suspendere anvendelsen af denne
lov for at sikre fuld ytringsfrihed og fjernelse af unødvendige restriktioner for akkreditering.

EU ser denne handling som endnu et angreb på ytringsfriheden og det demokratiske spillerum i Zimbabwe.
Det er af særlig betydning i forbindelse med det forestående valg, da en fri presse er en nødvendig
forudsætning for et demokratisk samfund.

EU opfordrer Zimbabwes regering til at respektere mediernes frihed og til at afholde sig fra at bruge
repressiv lovgivning, såsom ovennævnte lov, til at bringe kritiske røster til tavshed.
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Kandidatlandene Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Tyrkiet, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af
stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 2. OG 3. JUNI 2004

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i
deres fulde ordlyd på de 20 officielle EU-sprog:

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

http://www.cese.europa.eu
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Plenarforsamlingen af markeret ved tilstedeværelsen af kommissær Dalia Grybauskaite, der talte på
vegne af Europa-Kommissionen

1. STRATEGIEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

•  Meddelelse om handlingsplan for miljøteknologi
− Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgiverne � FR)

 
− Reference: KOM(2004) 38 endelig � CESE 854/2004

 
− Hovedpunkter:

EØSU finder Kommissionens tilgang til udarbejdelsen af en handlingsplan for miljøteknologi nyttig og
mener, at den konkrete udvikling af miljøteknologi nødvendigvis forudsætter, at der træffes nogle valg, dvs.
nogle rangordnede valg, og at der sker en klassifikation af finansieringen, der er begrænset og som skal
anvendes fornuftigt: risikovillig kapital i startfasen, flere �klassiske� lån i udviklingsfasen, skatteincitamenter
til konsolidering af markedet og eventuelt beskatninger, der svarer til internaliseringen af
miljøomkostningerne ved de mindre miljøvenlige teknologier. EØSU går ind for, at man støtter den
miljøteknologi der tegner mest lovende set i relation til dens effektivitet, markedsforholdene, miljøhensyn,
beskæftigelsessituationen på det kvantitative og kvalitative plan, levefoden og udviklingsniveauet.

Ved fastlæggelsen af de retlige rammevilkår bør lovgiveren tage hensyn til økonomiens og videnskabens
innovative styrke og bør derfor blot opstille målene uden at angive, hvilke tiltag eller teknologier der er
nødvendige for at nå dem. Dette kan resultere i højere omkostninger for erhvervslivet, men kan være fuldt ud
fornuftigt samfundsøkonomisk set. Den øgede bevidsthed om, at der vil være ekstra afsætningsmuligheder,
hvis flere sociale og miljømæssige kriterier opfyldes, er en vigtig drivkraft for handlingsplanen og for
styrkelse af den europæiske økonomis konkurrenceevne.

EØSU finder det påkrævet at at skabe incitamenter til fremme af en i miljøpolitisk henseende målrettet og
god praksis og udvikling af relevant miljøteknologi (lån, tilskud og skatteincitamenter), som opmuntrer og
letter adgangen til markedet eller etableringen af et marked. EØSU understreger betydningen af et system til
validering af miljøteknologiens effektivitet og spredningen af disponible oplysninger herom. Dette er en
forudsætning for spredningen af miljøteknologi og virksomhedernes og de offentlige myndigheders
anvendelse heraf.

� Kontaktperson: Johannes Kind
(Tlf.: 00 32 2 546 91 11 � e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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•  Regional integration og bæredygtig udvikling
� Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgiverne � EL)

− Reference: initiativudtalelse � CESE 852/2004
 

− Hovedpunkter:

Emnet "regional integration og bæredygtig udvikling" har i årene 2003 og 2004 udgjort et
horisontalt arbejdstema for EØSU's faglige Sektion for Eksterne Forbindelser. Emnet er blevet
diskuteret som led i relationerne til en lang række lande og regioner, som EØSU har permanent
forbindelse til.

Formålet med denne udtalelse er at bidrage til at fastlægge nogle grundlæggende elementer i en
arbejdsramme, inden for hvilken de europæiske regionaludviklingspolitikker, som disse
fastsættes i mellemstatslige og regionale aftaler og udviklingsprogrammer, kan inkorporere
begrebet bæredygtig udvikling. På denne baggrund ligger udtalelsens merværdi i dets forslag til
at lade indarbejdelsen af bæredygtig udvikling i regionale integrationsforanstaltninger blive til et
hovedpunkt på dagsordenen for drøftelserne mellem EØSU's grupper og delegationer fra u-lande
og Euro Middelhavspartnerlande.

I udtalelsen anvendes den samme definition på bæredygtig udvikling som i EØSU's tidligere
udtalelser1, altså en definition, der er baseret på Brundtland-rapporten og Göteborg topmødet.
Særlig vigtig er opdelingen af begrebet bæredygtig udvikling i tre søjler: økonomisk udvikling,
respekt for miljøet og social retfærdighed.

Bæredygtig udvikling skal ses som en overordnet snarere end en komplementær dimension af
regional integration, og skal behandles som sådan. Dette er ikke nogen nem opgave, men
opgaven er på den anden side heller ikke umulig. Målsætningerne for EU's indsats på dette
område kan give konkrete resultater. EU hjælper via programmer for udviklingssamarbejde ikke
kun u-lande og LDC-lande, men formidler samtidig kulturelle, politiske og sociale budskaber.
Disse budskaber kan opsummeres i begrebet bæredygtig udvikling og bl.a. virkeliggøres via
regional integration.

Fremme af internationalt samarbejde er et tema, som EU bør beskæftige sig med i forbindelse
med denne indsats. Man skal især rette opmærksomheden mod samarbejde med FN.

Hvad angår regional integration (ikke mindst regional integration med u-lande og LDC-lande),
skal EU's samarbejdsprogrammer lægge stor vægt på forskellige bæredygtighedsaspekter, dvs.
økonomisk, socialt og miljømæssigt.

                                                     
1 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forberedelsen af en EU-strategi for bæredygtig udvikling", EFT C 221 af

7.8.2001.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Bæredygtig udvikling i Europa", EFT C 48 af 21.2.2002.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "En strategi for bæredygtig udvikling: Signaler til Barcelona-topmødet", EFT C

94 af 18.4.2002.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Lissabon-strategien og bæredygtig udvikling", EFT C 94 af 27.2.2003.
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I den forbindelse kan EØSU yde et meget betydeligt bidrag til, at forehavendet lykkes, fordi det
som det kompetente EU-organ kan sætte disse spørgsmål på civilsamfundets dagsorden.

−  Kontaktperson: Susanna Baizou
 (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

2. BEKÆMPELSEN AF FORSKELSBEHANDLING OG ULIGHEDER PÅ
ARBEJDSMARKEDET  OG PÅ ANDRE OMRÅDER

•  Equal
� Ordfører: Sukhdev Sharma (Andre Interesser – UK)

 
� Reference: KOM(2003) 840 endelig – CESE 849/2004
 
� Hovedpunkter:

Det er positivt, at der er begejstring for princippet om partnerskab (afsnit 3), og at betydningen
af at tilskynde til partnerskaber mellem grupper, som ikke tidligere har samarbejdet, anerkendes.
Det er en af de vigtigste forudsætninger for Equals succes

EØSU glæder sig over, at det overvejes at medtage persongrupper, som er direkte udsat for
forskelsbehandling, men man må huske på, at gennemførelsen af Equal på europæisk, nationalt,
regionalt og lokalt plan ofte foregår hierarkisk, hvilket kan øge bureaukratiet og svække
deltagernes følelse af, at det er deres program.

Evalueringsprocessen tilsiger større fokusering på fastholdelse af job, jobkvalitet og direkte
jobskabelse.
 

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

•  Ligebehandling af kvinder og mænd/adgang til og levering af varer og tjenesteydelser
� Ordfører: Clare Carroll (Arbejdsgiverne � IE)

� Reference: KOM(2003) 657 endelig � 2003/0265 (CNS) � CESE 853/2004

� Hovedpunkter:

Dette forslag er det første skridt i Kommissionens svar på Det Europæiske Råds anmodning om
at styrke kvinders og mænds ligestillingsrettigheder på andre områder end beskæftigelse og
arbejdsliv i medfør af artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Efter
høring af forskellige interessenter har Kommissionen noteret sig, at der er stor konsensus om
behovet for bestemmelser på området adgang til varer og tjenesteydelser. På den anden side har

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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Kommissionen konkluderet, at den ikke på det nuværende stadium bør stille forslag vedrørende
områderne uddannelse, skatteforhold og medieindhold.

•  EØSU understreger, at det er vigtigt at fastholde princippet om at forbyde
kønsdiskrimination i forbindelse med kvinders og mænds adgang til og levering af varer og
tjenesteydelser; udvalget finder det uklogt at give medlemsstaterne mulighed for at blive
undtaget for kravet om ikke diskrimination i seks år på forsikringsområdet.

•  Det er beklageligt, at uddannelse ikke er omfattet af direktivet, selv om der muligvis er
problemer med EU�s kompetence på dette område. Kommissionen bør gøre alt, den kan for
at tilskynde medlemsstaterne til at sikre, at der er lige adgang til og lige tilvejebringelse af
uddannelsestilbud for både drenge og piger.

•  Kommissionen bør fortsætte sine høringer om medier og reklamer og træffe passende
foranstaltninger.

•  Udvalget bifalder, at mænd og kvinder skal have lige adgang til finansiering og finansielle
tjenesteydelser, selv man må være klar over, at der vil være visse negative såvel som
positive virkninger for forbrugere, navnlig på forsikringsområdet; forslaget bør imidlertid
ikke efterlade nogen risiko for, at der skabes nye diskriminerende kriterier; der er brug for
en mere specifik analyse af forslagenes langsigtede virkninger for forsikrings- og
pensionsbranchen, hvis man skal vurdere forslagenes langsigtede virkninger, lige som det er
vigtigt at følge op på, hvad der vil ske, når direktivet træder i kraft.

•  Udvalget bifalder artikel 5, som åbner mulighed for positiv særbehandling, og støtter på det
kraftigste bestemmelsen om en dialog med ikke-statslige organisationer.

•  Information om og offentliggørelse af direktivet, når det er vedtaget, vil være afgørende for
at sikre, at forbrugerne er fuldt bevidste om deres rettigheder, og at leverandørerne af varer
og tjenesteydelser forstår deres forpligtelser i henhold til direktivet.

− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen
 (Tlf.: 00 32 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
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3. DET INDRE MARKED OG HARMONISERING AF PRIVATRETTEN

•  Forpligtelser uden for kontraktforhold
� Ordfører: Jörg Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgiverne � DE)

� Reference: KOM(2003) 427 endelig � 2003/0168 COD � CESE 841/2004
 
 � Hovedpunkter:

Udvalget foreslår flere konkrete ændringer til Kommissionens forslag og opfordrer DEN til efter
indarbejdelsen af ændringerne at afslutte arbejdet med forordningen så hurtigt som muligt, så
den kan træde i kraft.

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

4. INDUSTRI- OG SEKTORPOLITIK

•  Lægemiddelindustrien
– Ordfører: Maureen O'Neill (Andre Interesser – UK)

– Reference: KOM(2003) 383 endelig – CESE 842/2004
 
 – Hovedpunkter:

EØSU støtter det omfattende program, der foreslås i Kommissionens meddelelse.

EØSU erkender, at der er vanskeligheder med at opnå et integreret indre marked med hensyn til
lægemiddelsektoren på grund af sektorens kompleksitet og afhængighed af medlemsstaternes
beføjelser og forskellige systemer. Udvalget understreger imidlertid betydningen af at fastlægge
klare strategier for at nå dette mål.

EØSU går ind for et effektivt system til lægemiddelovervågning, som fortsat skal styrkes, og
understreger, at beskyttelsen af menneskets sundhed bør have forrang på alle
lovgivningsområder.

EØSU opfordrer til fortsat dialog og forenkling af systemerne for at muliggøre innovation.
udveksling af viden og en mere koordineret tilgang til forskningsindsatsen, både for at styrke
industrien og for at fastholde og videreudvikle de kvalifikationer og den beskæftigelseskapacitet,
som en konkurrencedygtig lægemiddelindustri resulterer i.

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

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Ændring/Det Europæiske/Observationsorgan for det Audiovisuelle område
 � Ordfører : Bo Green (Arbejdsgiverne � DK)
 
 � Reference: KOM(2003) 763 endelig � 2003/0293 COD � CESE 843/2004
 
� Kontaktperson: Raffaele Del Fiore

(Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

5. ENERGI
 

•  Betingelserne for adgang til gas transmissionsnet
 � Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne � FI)
 
 � Reference: KOM(2003) 741 endelig � 2003/0302 COD � CESE 851/2004
 
 � Hovedpunkter:

EØSU bifalder Kommissionens forslag og går ind for, at forordningen får et bredt
anvendelsesområde for at sikre stabile, effektive og harmoniserede lovrammer for det indre
gasmarked. Kommissionens forslag bør desuden så hurtigt som muligt på grundlag af en aftale
fra forummet i Madrid udvides til at omfatte oplagringsanlæg, eftersom disse udgør en væsentlig
bestanddel af gasinfrastruktur.

EØSU lægger også vægt på, at bestemmelserne herom i forordningen ændres ved at føje de
berørte parters deltagelse til den foreslåede udvalgsprocedure. Definitionerne af de relevante
netpunkter, som der bør offentliggøres informationer om, kan kun ændres efter den fælles
beslutningsprocedure. Endelig understreger EØSU, at forordningen bør omfatte midler og
bestemmelser, som kan gøre det muligt for operatørerne på dette område at optræde
foregribende og at foretage en god regulering.

� Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet
 � Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne � FI)
 
 � Reference: KOM(2003) 742 endelig � 2003/0297 COD � CESE 844/2004
 
 � Kontaktperson: Siegfried Jantscher
  (Tlf.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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6. TRANSPORT

•  Afgifter på tunge godskøretøjer/visse infrastrukturer
 � Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne � NL)
 
 � Reference: KOM(2003) 448 endelig � 2003/0175 COD � CESE 856/2004
 
 � Hovedpunkter:

Udvalget glæder sig over Kommissionens initiativ, som det dog finder for ambitiøst, eftersom
Kommissionen med et og samme forslag til ændring af direktiv 1999/62/EF forsøger at løse en
lang række forskellige problemer samtidig.

Efter udvalgets opfattelse

•  kan princippet om, "at brugeren betaler", først gennemføres, når man har dannet sig et klart
billede af de enkelte omkostningselementers relative vægt, og når alle transportformer
konkurrerer på lige fod;

•  kan den fiskale neutralitet, Kommissionen lægger op til, kun garanteres, hvis man også kan
nedsætte afgiften på dieselbrændstof;

•  vil det aktuelle kludetæppe af nationale bestemmelser og systemer lægge hindringer i vejen
for en harmoniseret afgiftsmetode for brug af infrastruktur;

•  er Kommissionen ikke konsekvent i sin argumentation, når den holder personbiler uden for
forslagets anvendelsesområde, selv om disse tegner sig for en stor del af omkostningerne i
forbindelse med trafikal overbelastning, trafikulykker og miljøbelastning;

•  bør muligheden for, at indtægter fra en forhøjelse af vejafgifterne kan anvendes til
finansiering af investeringer i ny transportinfrastruktur af stor europæisk interesse inden for
samme korridor eller i særligt sårbare områder inden for samme transportområde, anvendes
med den størst mulige tilbageholdenhed, lige som den bør stå åben for enhver
transportinfrastruktur. Indtægterne bør i givet fald sættes ind på en EU-konto, indtil det
pågældende projekt er færdigt.

� Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  Ændring/Kontrol af vejtransport
 � Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne � NL)
 
 � Reference: KOM(2003) 628 endelig � 2003/0255 COD � CESE 857/2004
 
� Kontaktperson: Luís Lobo

 (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

7. DEN TRANSATLANTISKE DIALOG

•  Den transatlantiske dialog
� Ordfører: Eva Belabed (Arbejdsgiverne – AT)

� References: initiativudtalelse – CESE 855/2004

� Hovedpunkter:

Som Det Europæiske Råd påpegede i sine konklusioner i december 2003, "er det transatlantiske
forhold uerstatteligt, og EU går stadig ind for et konstruktivt, afbalanceret og fremtidsorienteret
partnerskab med sine transatlantiske partnere".

Selv om amerikanerne og europæerne har den samme opfattelse af demokrati og de
grundlæggende principper om markedsøkonomi, stemmer deres værdier og målsætninger ikke
altid overens.

Ud fra sin rådgivende rolle i EU og sit aktive samarbejde med sociale partnere og
civilsamfundet verden over kan EØSU have en hensigtsmæssig placering til at yde støtte til
aktiviteter, der skal styrke den transatlantiske dialog og sætte mere skub i den. Den
transatlantiske dialog omfatter forskellige dialoger: den transatlantiske erhvervsdialog
(TransAtlantic Business Dialogue - TABD), den transatlantiske arbejdsmarkedsdialog
(TransAtlantic Labour Dialogue - TALD), den transatlantiske forbrugerdialog (TransAtlantic
Consumer Dialogue - TACD) og den transatlantiske miljødialog (TransAtlantic Environmental
Dialogue � TAED). De forskellige dialoger er ikke alle lige etablerede.

Den transatlantiske økonomi er med tiden blevet endnu mere sammenflettet, og direkte
investeringer er blevet betydelig vigtigere end handel. Selv om handelstvister skaber
overskrifter, tegner de sig for mindre end 1% af den transatlantiske handel.

EU og USA kan, hvis de står sammen, bidrage til at udvikle globaliseringens økonomiske,
sociale og miljømæssige potentiale ved at fremme god ledelse på såvel nationalt som
internationalt plan, herunder social og civil dialog.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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EØSU støtter på det kraftigste et transatlantiske samarbejde og den konstruktive deltagelse af
de relevante interessegrupper fra det amerikanske og europæiske civilsamfund. EØSU går ind
for at styrke netværkssamarbejdet mellem civilsamfundene, hvilket kunne føre til et
regelmæssigt og vedvarende samarbejde og til etablering af et transatlantisk og/eller
amerikansk økonomisk og socialt udvalg.

EØSU vil gerne tjene som forum for fremme af dialogen og tilnærmelse mellem de forskellige
parter. I denne sammenhæng tilbyder udvalget at organisere en konference sammen med de
relevante aktører og institutioner for at styrke dialogen. Med en styrket dialog ville man kunne
aktivere civilsamfundet på begge sider af Atlanterhavet, ikke blot til fordel for EU og USA på
lang sigt, men også til gavn for resten af verden.

− Kontaktperson: Michael Wells
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int)

8. DEN EUROPÆISKE ASYLPOLITIK

•  Den Europæiske Flygtningefond
 
� Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagerne � IT)

 
� Reference: KOM(2004) 102 endelig � 2004/0032 CNS � CESE 850/2004

� Hovedpunkter:

EØSU mener, at forslaget om en europæisk flygtningefond (Flygtningefonden II) for
perioden 2005-2010 er velbegrundet, udstyret med betragtelige midler og struktureret på en
måde, der fremhæver medlemsstaternes og Kommissionens fælles ansvar. EØSU understreger
desuden, at det er nødvendigt, at modtagelses- og integrationsfaserne fortsat ses som grundpillen
i en god asylpolitik.

EØSU håber, at der hurtigt træffes afgørelse om forslaget om Flygtningefonden II, og at det ledsages af
passende og gennemsigtige gennemførelsesbetingelser.

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

mailto:michael.wells@cese.europa.eu
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9. FØRTILTRÆDELSESFORANSTALTNINGER OG UDVIKLING AF
LANDDISTRIKTER

 
•  Førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og bæredygtig udvikling
� Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser � IE)
 
 � Reference: KOM(2004) 163 endelig � 2004/0054 CNS � CESE 847/2004
 
� Kontaktperson: Katalin Gönczy

(Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

10. MILJØBESKYTTELSE

•  Emballage og emballageaffald
� Ordfører: Richard Adams (Andre Interesser � UK)

 
 � Reference: KOM(2004) 127 endelig � 2004/0045 COD � CESE 846/2004
 
� Kontaktperson: Katalin Gönczy

 (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int)

11. KODIFIKATION OG FORENKLING AF FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN
 
•  Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring
 � Ordfører : John Donnelly (Andre Interesser � IE)

 � Reference: KOM(2004) 290 endelig � 2004/0090 COD � CESE 848/2004
 
 � Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio

(Tlf.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Kodifikation /Vejgodstransport
 
 � Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgiverne � NL)
 
 � Reference: KOM(2004) 47 endelig � 2004/0017 COD � CESE 845/2004
 
� Kontaktperson: Luís Lobo
 (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

* * *
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt her : http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm   (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm   (Internet)
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Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 100
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

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

Page: 104
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 105
Type: mailto

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

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 108
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 109
Type: mailto

Old: mailto:michael.wells@esc.eu.int
New: mailto:michael.wells@cese.europa.eu

Page: 109
Type: mailto

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

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:katalin.gonczy@esc.eu.int
New: mailto:katalin.gonczy@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 110
Type: mailto

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

Page: 111
Type: http:

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