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

Nr. 17/05 Babyrum  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 
 
 
 
 

OPHØR AF ET I PORTUGAL VALGT MEDLEMS MANDAT 
I EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
På mødet den 10. marts 2005 tog Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel, 
stk. 4, til efterretning, at 
 
 

António COSTA 
næstformand  

 
 

var blevet udpeget til medlem af den portugisiske regering, og konstaterede, at mandatet var blevet 
ledigt med virkning fra den 12. marts 2005. 
 

* * * 
 
 
 

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALGET AF 

ET PORTUGISISK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET 

 
 

Formanden for Europa-Parlamentet har modtaget officiel meddelelse om valget til Europa-
Parlamentet af 
 
 

Joel HASSE FERREIRA 
 

 
 
i stedet for António COSTA (PSE/PT) med virkning fra den 12. marts 2005.  
 
Parlamentet vil tage valget til efterretning på plenarmødet den 11. april 2005. 

 
 

* * * 
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LISTE OVER DE TRÆRPOLITISKE GRUPPER I EUROPA-PARLAMENTET 
 der er oprettet i overensstemmelse med det regulativ, Formandskonferencen vedtog den 16. december 1999 

(Situationen pr.30/03/2005.) 
 

Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

FIELDSPORTS, FISHING AND CONSERVATION 15/12/2004 EBNER Michl PPE/DE           
IND/DEM 
UEN 

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 15/12/2004 CASACA Paulo PPE/DE                        
PSE 
Verts/ALE              

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 16/12/2004 PANAYOTOPOULOS -
CASSIOTOU Maria 

PPE-DE  
IND/DEM 
UEN 

BALTIC EUROPE 06/01/2005 BEAZLEY Christopher PPE/DE  
PSE 
ALDE 

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE 
EUROPEAN CONSTITUTION 

06/01/2005 LEINEN Jo PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor PPE/DE 
PSE 
ALDE             
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

CINEMA, AUDIOVISUAL POLICY AND 
CULTURAL DIVERSITY 

07/01/2005 HIERONYMI Ruth PPE/DE                          
PSE 
GUE/NGL 

FOURTH WORLD EUROPEAN COMMITTEE  07/01/2005 ROURE Martine PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL                       

CONSERVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN 
PARLIAMENT 

12/01/2005 STEVENSON Struan PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

TOURISME 12/01/2005 SUDRE Margie PPE/DE                
ALDE 
PSE 

DISABILITY INTERGROUP 20/01/2005 HOWITT Richard PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

TRADE UNION COORDINATION GROUP 20/01/2005 HUGHES Stephen PPE/DE                  
PSE 
GUE/NGL                       

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude PSE            
ALDE 
GUE/NGL 
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

SME (SMALL AND MEDIUM 
ENTREPRENEURS) 

28/01/2005 KARAS Othmar PPE/DE  
PSE 
IND/DEM 

LESBIAN AND GAY INTERGROUP 02/02/2005 CASHMAN Michael  Verts/ALE 
ALDE 
PSE 

PRESS, COMMUNICATION AND FREEDOM 14/02/2005 CAVADA Jean-Marie PSE   
ALDE 
Verts/ALE 

TIBET INTERGROUP 14/02/2005 MANN Thomas PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 

CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

GLOBALISATION INTERGROUP 30/03/2005 FORD Glyn PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
 
(Situationen den 04.04.2005) 
 
Stiller Emne Nr 

Herbert Bösch Opfølgning af sagen om Kommissionens repræsentation i 
Wien 

E-0657/05 

Herbert Bösch Anerkendelse af uddannelsescertifikater E-0658/05 

Herbert Bösch Anerkendelse af kørekort E-0659/05 

Konstantinos Hatzidakis Narkotika E-0660/05 

Monica Frassoni Italienske lægemiddelproducenters tab af 
konkurrenceevne til fordel for generiske 
lægemiddelproducenter på grund af forskellig varighed af 
certifikater 

E-0661/05 

Frederika Brepoels Organdonation på europæisk plan E-0662/05 

Esko Seppänen Danmarks laksekvote E-0663/05 

Dimitrios Papadimoulis Information om forfatningsudkastet P-0664/05 

Satu Hassi Angreb på menneskerettighedsforkæmpere i Tjetjenien P-0665/05 

Dimitrios Papadimoulis Omkostninger og forsinkelser i forbindelse med 
virksomhedsoprettelse i Grækenland 

E-0666/05 

Dimitrios Papadimoulis Olympic Airlines E-0667/05 

Georgios Papastamkos Samhørighedspolitikken 2007-2013 P-0668/05 

María Salinas García Anvendelse af Solidaritetsfonden til afhjælpning af 
virkningerne af den katastrofe, som frosten i Spanien har 
medført for landbruget 

P-0669/05 

Jules Maaten Fugleinfluenza - Kommissionens foranstaltninger E-0670/05 

Lissy Gröner Suspension af støtten til projekter i Euro-Middelhavslande E-0671/05 

Manolis Mavrommatis Sikkerhed i brugen af elevatorer i EU E-0672/05 

Georgios Karatzaferis Udvælgelsesprocedurer med henblik på ansættelse af 
videnskabeligt personale i den græske offentlige 
administration 

E-0673/05 

Georgios Karatzaferis Udvælgelsesprocedurer med henblik på ansættelse af 
videnskabeligt personale i den græske offentlige 
administration 

E-0674/05 

Georgios Karatzaferis Athens lufthavn og Hochtief E-0675/05 

 Spørgsmål annulleret E-0676/05 
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Georgios Karatzaferis Afsløring af et dokument fra Økonomiministeriet om den 
tredje fællesskabsstøtteramme 

E-0677/05 

Georgios Karatzaferis Destruktion af dokumenter om Athens lufthavn og andre 
medfinansierede projekter i den bygning, hvor 
Generaldirektoratet for Regionalpolitik har til huse 

E-0678/05 

Marie-Line Reynaud Bekæmpelse af diskrimination - anerkendelse - romaer E-0679/05 

Jan Mulder Europæiske bestemmelser om bekæmpelse af TSE hos får E-0680/05 

Saïd El Khadraoui Støjgener og natflyvning E-0681/05 

Johan Van Hecke Den flerårige finansielle ramme for samarbejdet om 
udviklingsfinansiering inden for rammerne af Cotounou-
aftalen 

P-0682/05 

Elisabeth Schroedter Sø ved Havel-floden i fredet område truet af byggeri af 
feriehuse (pælebyggeri), hvortil der er ydet støtte fra EU's 
strukturfonde 

E-0683/05 

Glenys Kinnock Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean E-0684/05 

Christine De Veyrac Ungdommen - europæisk pagt E-0685/05 

Robert Goebbels Stabilitets- og vækstpagten og den italienske regerings 
overslag 

P-0686/05 

Dimitrios Papadimoulis Ny amerikansk told på ferskenkonserves E-0687/05 

Dimitrios Papadimoulis Atomkraftværker i Tyrkiet E-0688/05 

Dimitrios Papadimoulis Unges psykiske sundhed E-0689/05 

Simon Busuttil Maltesisk afgift på kreditkort E-0690/05 

André Laignel og Marie-Noëlle 
Lienemann 

Danuta Hübners udtalelser om udflytninger E-0691/05 

Christine De Veyrac Forsvar - fællesskabspræference E-0692/05 

Robert Goebbels Forslag til direktiv om rygeforbud i barer og restauranter E-0693/05 

Giovanni Pittella og Nicola 
Zingaretti 

Støtte fra den italienske regering til DTT-dekodere E-0694/05 

Thomas Ulmer Tjenesteydelsedirektivet P-0695/05 

Jim Higgins Behandling af asbestaffald P-0696/05 

Hélène Goudin Økonomisk støtte til flyvepladser P-0697/05 

Antonio De Poli Forordning (EF) nr. 1576/89 om fastlæggelse af 
almindelige regler for definitionsbetegnelse og 
præsentation af spiritus og eneret til anvendelse af 
betegnelsen "grappa" 

P-0698/05 
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Herbert Bösch Fordelingen af den direkte støtte under den fælles 
landbrugspolitik 

E-0699/05 

Georgios Karatzaferis Udgifter til private undervisningsinstitutter ("frontistiria") 
i Grækenland 

E-0700/05 

Georgios Karatzaferis Eurostat og indblanding af nogle af dens ansatte i en 
påstået skandale 

E-0701/05 

Manolis Mavrommatis Bevarelse af EU's kulturarv E-0702/05 

Dorette Corbey WTO-foranstaltninger mod stater, der nægter at ratificere 
Kyoto-protokollen 

E-0703/05 

Antonio De Poli Frihavnen i Trieste og den nye europæiske toldkodeks E-0704/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Gennemførelse af mere drastiske foranstaltninger end 
Kyoto for at afbøde følgerne af den yderligere globale 
opvarmning, som uvægerligt vil finde sted i løbet af de 
næste 150 år 

E-0705/05 

Frank Vanhecke Menneskerettighedsorganisation i Tyrkiet E-0706/05 

Frank Vanhecke Tyrkiets anerkendelse af folkemordet på armenierne E-0707/05 

Frank Vanhecke Folkeafstemninger om den europæiske grundlov E-0708/05 

Koenraad Dillen Forbindelserne mellem EU og Cuba E-0709/05 

Koenraad Dillen Agenturet for grundlæggende rettigheder E-0710/05 

Wojciech Wierzejski Finansiering af kampagner om EU-forfatningen P-0711/05 

Michl Ebner Anerkendelse af universitetseksaminer E-0712/05 

Michl Ebner Konkurrencer på europæisk plan E-0713/05 

Michl Ebner Et udvekslingsprogram for lærlinge E-0714/05 

Emma Bonino og Marco Pannella Vedtagelse i det italienske parlament af en lov om 
sameksistens af traditionelle og genmodificerede afgrøder 

E-0715/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Undertrykkelse i Belarus efter folkeafstemningen den 17. 
oktober 2004 

E-0716/05 

Erik Meijer Evaluering af, hvorvidt den subsidierede vækst af 
Charleroi lufthavn som et alternativ til det overbelastede 
luftrum over Bruxelles er udtryk for kunstig konkurrence 

E-0717/05 

Simon Busuttil Euromed-Ungdom III P-0718/05 

Kathalijne Buitenweg Plukning af dun fra levende gæs i Ungarn P-0719/05 

Carmen Fraga Estévez Begrænsninger for det indre marked E-0720/05 

Chris Davies Drab af trækfugle på Cypern E-0721/05 
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Chris Davies Carlisle E-0722/05 

Chris Davies Vigtige fugleområder på Cypern E-0723/05 

Chris Davies Berlaymont-Bygningen - anvendelse af ulovligt træ E-0724/05 

Giovanni Pittella Stenbrud i området omkring Caserta i regionen Campania E-0725/05 

Paul van Buitenen og Erik Meijer Finansieringsgarantier for instrukturen på 
højhastighedslinjen Bruxelles-Amsterdam 

E-0726/05 

Erik Meijer Den unødvendige afbrydelse af el- og 
drikkevandsforsyningen til serbiske enklaver i Kosovo og 
genetablering heraf 

E-0727/05 

Richard Falbr Artikel 92 i forslag til Rådets forordning om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden 

P-0728/05 

Herbert Bösch Udnævnelse af en interimsdirektør for OLAF P-0729/05 

Mairead McGuinness Afgifter på biobrændstoffer P-0730/05 

Neil Parish Eksportrestitutioner for kvæg til Libanon P-0731/05 

Christine De Veyrac Lufttransport - afgift på flybrændstof P-0732/05 

Hiltrud Breyer Gender mainstreaming i forbindelse med offentlig 
idrætsstøtte 

E-0733/05 

Panagiotis Beglitis Udkast til forordning om oprettelse af et instrument for 
økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling 
af og forslag til forordning om udvikling af samhandelen 
med det tyrkisk-cypriotiske samfund 

E-0734/05 

Manolis Mavrommatis Affald og miljøforurening E-0735/05 

Herbert Bösch Udnævnelse af en interimsdirektør for OLAF E-0736/05 

Charles Tannock Tilbageholdelse af ikke-muslimer i Saudi-Arabien E-0737/05 

Jim Higgins Internationale roamingtakster ved brug af mobiltelefon E-0738/05 

Paul van Buitenen Det Europæiske Genopbygningsagentur E-0739/05 

Tokia Saïfi International handel - tekstil E-0740/05 

Antonio De Poli Ret til fri bevægelighed for handicappede og minikørekort E-0741/05 

Antonio De Poli Ret til fri bevægelighed for handicappede og minikørekort E-0742/05 

Antonio De Poli Gratis udlån af bøger og overtrædelsesprocedure mod 
Italien 

E-0743/05 

Antonio De Poli Gratis udlån af bøger og overtrædelsesprocedure mod 
Italien 

E-0744/05 
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Mario Borghezio Senegals udstedelse af diplomatisk pas til en 
terroristvenlig imam 

E-0745/05 

Mario Borghezio Senegals udstedelse af diplomatisk pas til en 
terroristvenlig imam 

E-0746/05 

Bart Staes Statsstøtte til TVO-gruppens EPR-atomkraftværk i 
Finland 

E-0747/05 

Albert Maat og Bastiaan Belder Kristnes manglende mulighed for at stemme ved valget i 
Irak 

E-0748/05 

Willy Meyer Pleite Planer om opførelse af en vindmøllepark i Comtat-
distriktet (Valencia, Spanien) 

E-0749/05 

Hiltrud Breyer Tydeliggørelse af Günter Verheugens svar på skriftlig 
forespørgsel P-3218/04 

E-0750/05 

Françoise Grossetête Dermokosmetiske produkter - monopol i Sverige E-0751/05 

Kathalijne Buitenweg og Monica 
Frassoni 

Officiel erklæring fra UNODC imod skadesreduktion E-0752/05 

Kathalijne Buitenweg og Monica 
Frassoni 

Officiel erklæring fra UNODC imod skadesreduktion E-0753/05 

Paul van Buitenen Interessekonflikter E-0754/05 

Paul van Buitenen At være flere steder på samme tid E-0755/05 

Brice Hortefeux Hjerte-kar-sygdomme E-0756/05 

Luca Romagnoli Muligheden for at føre tilsyn med Banca d'Italias ansvar 
over for borgerne 

E-0757/05 

Luca Romagnoli Er Banca d'Italia et forfatningsstridigt hemmeligt selskab? E-0758/05 

Cristiana Muscardini og andre Genindvinding og genbrug af plasticaffald E-0759/05 

Luca Romagnoli Kasino i Campione d'Italia E-0760/05 

Jörg Leichtfried Koordinering af ferieperioder på europæisk plan P-0761/05 

Konstantinos Hatzidakis Græsk fetaost E-0762/05 

Georgios Karatzaferis Udvælgelse af offentligt ansatte i Grækenland på grundlag 
af personlig samtale 

E-0763/05 

Dimitrios Papadimoulis Problemer i tomatforarbejdningssektoren E-0764/05 

Dimitrios Papadimoulis Oprettelse af en kontrolleret losseplads i Dodoni i 
Grækenland 

E-0765/05 

Paul van Buitenen Den Europæiske Ombudsmands forslag til henstilling om 
Hans-Martin Tillack 

E-0766/05 

Glenys Kinnock EU's import fra Burma E-0767/05 
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Francesco Speroni Kommissionens beslutning af 29. juli 2004 om en model 
for sundhedsattest til brug ved import til Fællesskabet af 
hunde, katte og fritter i handelsmæssigt øjemed 

E-0768/05 

Renato Brunetta Begrænsning af transittrafikken over Brennerpasset E-0769/05 

Richard Seeber Konkurrenceforvridning og forfordeling i forbindelse med 
telemålingskontroller udført af EU 

P-0770/05 

Nicola Zingaretti Overholdelse af direktivet om emissionslofter for 
forurenende stoffer 

P-0771/05 

Christoph Konrad Den tyske forbundsregerings systematiske overtrædelse af 
Schengen-aftalen 

E-0772/05 

Christoph Konrad Den tyske forbundsregerings systematiske overtrædelse af 
Schengen-aftalen 

E-0773/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0774/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0775/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0776/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0777/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0778/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0779/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0780/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0781/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0782/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0783/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0784/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0785/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0786/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0787/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0788/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0789/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0790/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0791/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0792/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0793/05 
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Nigel Farage Gæstfrihed E-0794/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0795/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0796/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0797/05 

Nigel Farage Gæstfrihed E-0798/05 

Sophia in 't Veld Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret E-0799/05 

Eoin Ryan Konkurrenceevne og statsstøtte i europæisk filmindustri E-0800/05 

Simon Busuttil Restriktioner for antallet af EU-fodboldspillere i den 
maltesiske liga 

E-0801/05 

Frederika Brepoels Korrekt anvendelse af ISO-3166 E-0802/05 

Erik Meijer Offentlige kroatiske organers manglende samarbejde i 
over ti år ved opklaringen af forsvindinger under 
uafhængighedskrigen 

E-0803/05 

Cristiana Muscardini Et frit Libanon P-0804/05 

Alessandro Battilocchio Virksomhedsomstrukturering på ABB Energy Automation 
i Ariccia nær Rom 

P-0805/05 

Jan Zahradil De retlige konsekvenser af forkastelse af traktaten om en 
forfatning for Europa i en eller flere medlemsstater 

E-0806/05 

Christa Prets Direktiv om princippet om ligebehandling af kvinder og 
mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser - Artikel 16, rapporter 

E-0807/05 

Chris Davies Coca Cola E-0808/05 

Jules Maaten Generel registrering af fødsler E-0809/05 

Mario Borghezio Uretmæssig udelukkelse af italiensk fra kommissærernes 
pressekonferencer 

E-0810/05 

Mario Borghezio Uretmæssig udelukkelse af italiensk fra kommissærernes 
pressekonferencer 

E-0811/05 

Cristiana Muscardini Den europæiske sociale model E-0812/05 

Amalia Sartori Beskyttelse af italiensk grappa (brændevin) E-0813/05 

Giovanni Pittella Losseplads til fast byaffald i Vieste E-0814/05 

Luciana Sbarbati Import af kinesiske sko E-0815/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard "Global dimming": reduceret sollys i hele verden 
forårsaget af partikler, hvilket kan bevirke færre skyer og 
udtørring af store dele af verden 

E-0816/05 
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Paul Rübig EASA's gebyrer E-0817/05 

Paul Rübig EASA's gebyrer E-0818/05 

Manolis Mavrommatis Kommissionens nedskæring af pressedistributionen E-0819/05 

Georgios Karatzaferis Ødelæggelse af miljøet på Korfu og de græske 
myndigheders ligegyldighed 

E-0820/05 

Jim Higgins Sporbarhed af genmodificerede ingredienser i foderstoffer E-0821/05 

Harlem Désir Omstrukturering af virksomheden Alstom Power Boilers P-0822/05 

Francesco Speroni Identificering af modtageren af den i forordning (EF) nr. 
1782/2003 omhandlede betalingsrettighed i forbindelse 
med forpagtningsaftaler 

P-0823/05 

Bogdan Klich Administrative hindringer i nogle medlemsstater for 
etablering af virksomheder eller levering af 
tjenesteydelser fra erhvervsdrivende i andre 
medlemsstater 

P-0824/05 

Ria Oomen-Ruijten og Karl von 
Wogau 

Sygesikringspligt for studerende, som har bopæl i 
Tyskland og studerer i en anden medlemsstat 

E-0825/05 

Karl von Wogau Følgerne af erstatningsansvar uafhængig af 
skyldspørgsmålet inden for sektoren medicinsk apparatur 

E-0826/05 

Georgios Karatzaferis Risiko for nationalparken Schinia i Grækenland E-0827/05 

Georgios Karatzaferis Gennemførelse af den tredje fællesskabsstøtteramme i 
Grækenland 

E-0828/05 

Christopher Heaton-Harris EU-budgettet E-0829/05 

Christopher Heaton-Harris EU-budgettet E-0830/05 

James Allister Underforbrug i forbindelse med budgettet E-0831/05 

James Allister EF-direktivet om emballage E-0832/05 

James Allister Sømærkeafgift E-0833/05 

Roger Helmer Støtte til information om forfatningen E-0834/05 

Mary McDonald Kabellægning i jorden E-0835/05 

Antoine Duquesne Udviklingen i den globale olie- og gasproduktion E-0836/05 

Luisa Morgantini, Giovanni Fava 
og Giusto Catania 

Euromed-Ungdom E-0837/05 

Francesco Speroni Identificering af modtageren af den i forordning (EF) nr. 
1782/2003 omhandlede betalingsrettighed i forbindelse 
med forpagtningsaftaler 

E-0838/05 

 Spørgsmål annulleret P-0839/05 
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Bart Staes Antidumpingbestemmelser og indførsel af cykler fra Kina P-0840/05 

Mogens Camre Konsekvenser ved tyrkisk militær intervention i Irak E-0841/05 

Mogens Camre Suspension af optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet E-0842/05 

Dimitrios Papadimoulis Affaldsbehandlingsanlæg i Verjina E-0843/05 

Ashley Mote Estland og sukkerproblemet E-0844/05 

Ashley Mote ECB's beslutning om at øge antallet af 500-eurosedler E-0845/05 

Lydia Schenardi REACH-direktivet E-0846/05 

Lydia Schenardi REACH-direktivet E-0847/05 

Antonio De Poli Afskaffelse af italiensk som almindeligt arbejdssprog i 
Kommissionen 

E-0848/05 

Philip Claeys Våbenembargoen mod Kina - konsekvenser for 
samarbejdet med USA 

E-0849/05 

Philip Claeys Våbenembargo mod Kina - betingelser E-0850/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Erstatning af afskæring af haler på vildtlevende husdyr i 
Bosnien og Hercegovina med metoder til at begrænse 
deres forplantning 

E-0851/05 

Bart Staes Steviosid E-0852/05 

Bogdan Golik Indkøb af BSE-tester i Polen E-0853/05 

Jonas Sjöstedt Udflytning af produktion til Polen E-0854/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou og 
Stavros Arnaoutakis 

Etablering af Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed  (ENISA) i Iraklion på Kreta 

E-0855/05 

Georgios Karatzaferis Gennemførelse af direktiv 98/35/EF om 
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv 

E-0856/05 

Jens-Peter Bonde Nitrit og nitrat i biodynamisk kød E-0857/05 

Bart Staes Støtte til atomenergi og udvikling af vedvarende 
energikilder 

E-0858/05 

Toine Manders Strukturering af erhvervskonsekvensanalyser og den 
hermed forbundne kvalitetsgaranti 

E-0859/05 

James Allister IRA's hvidvaskning af penge P-0860/05 

John Bowis Mærkningssystem til fødevarer P-0861/05 

Esko Seppänen Pensionisters indbetalinger til sygeforsikring i Finland P-0862/05 

Marilisa Xenogiannakopoulou Bekæmpelse af sexturisme til udviklingslandene E-0863/05 

Catherine Stihler Reaktion på nyt udbrud af fjerkræinfluenza E-0864/05 
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Catherine Stihler Reaktion på nyt udbrud af fjerkræinfluenza E-0865/05 

James Allister Den europæiske musikindustri - EF-direktiv 2004/48/EF 
om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 

E-0866/05 

James Allister Udvikling af on-line-musik og digital distribution E-0867/05 

James Allister Strategier til bekæmpelse af piratkopier E-0868/05 

James Allister Moms på kulturprodukter E-0869/05 

Péter Olajos Kontrol af osteoporose E-0870/05 

Adriana Poli Bortone Et konkurrencedygtigt marked for lægemidler E-0871/05 

Philip Claeys Regularisering af illegale udlændinge - Hurtigt 
varslingssystem 

E-0872/05 

David Martin EU-søfolks beskæftigelse i australske og canadiske 
farvande 

E-0873/05 

Bart Staes Militær operation i Zumsoj (Tjetjenien) E-0874/05 

Bart Staes Militær operation i Zumsoj (Tjetjenien) E-0875/05 

Adriana Poli Bortone Meda-bevillinger for 2005 til sammenslutninger, der 
driver virksomhed i Euro-Middelhavsområdet 

E-0876/05 

Antonio De Poli Liberalisering af importkvoter i tekstilsektoren pr. 1. 
januar 2005 - hvilke garantier for italienske og europæiske 
produkter? 

E-0877/05 

Avril Doyle Stikskader E-0878/05 

Erik Meijer Undtagelsesbestemmelser for EU og medlemsstaterne 
hvad angår kontrol med europæiske aftaler indgået ved 
Europarådet eller OECD 

E-0879/05 

Ilda Figueiredo Situationen i virksomheden Tovartex i Ovar, Portugal E-0880/05 

Hans-Peter Martin EP-medlemmers privilegier P-0881/05 

Diana Wallis Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til 
domstolene i grænseoverskridende tvister gennem 
fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i 
forbindelse med tvister af denne art 

P-0882/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelshindringer i Chile P-0883/05 

Andreas Mölzer Visumudstedelser foretaget af den tyske ambassade i Kiev 
og de dermed forbundne konsekvenser for EU 

P-0884/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sikkerhed til søs og tilflugtssteder E-0885/05 

Dimitrios Papadimoulis Farlige kemiske stoffer i parfumer E-0886/05 

Katerina Batzeli Fremme af frugt og grøntsager E-0887/05 
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Michl Ebner Dolomitterne som verdens kulturarv E-0888/05 

Michl Ebner Blæk på basis af opløsningsmidler inden for serigrafi og 
digitaltrykning 

E-0889/05 

Michl Ebner Kontrol med grænseværdierne for emissioner i de nye 
medlemsstater 

E-0890/05 

Michl Ebner Kontrol med grænseværdierne for emissioner E-0891/05 

Katerina Batzeli Anerkendelse af Fællesskabets plantesundhedscertifikater E-0892/05 

Joseph Muscat Argentiske statsobligationer E-0893/05 

Joseph Muscat Argentiske statsobligationer E-0894/05 

Erik Meijer og Elly de Groen-
Kouwenhoven 

Finansiering af frivillig tilbagevenden og bosættelse af 
tidligere landboere, som, efter at deres gamle arbejde 
forsvandt, ikke har kunnet finde ny beskæftigelse i de 
centraleuropæiske byer 

E-0895/05 

Ewa Hedkvist Petersen Længere lastvognstog med henblik på at fremme 
færdselssikkerhed og miljø 

E-0896/05 

Monica Frassoni Blue tongue P-0897/05 

Mathieu Grosch Indførelse af digitale fartskrivere E-0898/05 

Dimitrios Papadimoulis Livslang læring i Grækenland E-0899/05 

Dimitrios Papadimoulis Sikkerheden af broen mellem Rio og Antirrio i 
Grækenland 

E-0900/05 

Christopher Huhne Selskabsskatteordningen på Kanaløerne E-0901/05 

Marianne Thyssen Akkreditering af journalister ved Kommissionen E-0902/05 

Carlos Carnero González Den sprogordning, som Kommissionen anvender i sit 
pressecenter 

P-0903/05 

Stavros Lambrinidis Udnævnelse af en ny direktør for Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 

P-0904/05 

Richard Seeber Flere bevillinger til forskning i en hurtig test for 
hundegalskab 

E-0905/05 

Herbert Bösch Tilforordning af en tidligere Eurostat-direktør i tjenestens 
interesse 

E-0906/05 

Dirk Sterckx Europæiske initiativer til fremme af information om og 
screening af nyresvigt 

E-0907/05 

Charles Tannock, Jana Hybášková 
og Jas Gawronski 

Al-Manar Hisbollah-tv E-0908/05 
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Charles Tannock, Jana Hybášková 
og Jas Gawronski 

Al-Manar Hizbullah Television E-0909/05 

Christopher Heaton-Harris Årligt antal sygedage blandt Kommissionens personale E-0910/05 

Mario Borghezio Beskyttelse af den uafhængige kanal NTDTV mod den 
kinesiske regerings pres 

E-0911/05 

Mario Borghezio Beskyttelse af den uafhængige kanal NTDTV mod den 
kinesiske regerings pres 

E-0912/05 

Cristiana Muscardini Beskyttelse af det italienske sprog E-0913/05 

Cristiana Muscardini Beskyttelse af det italienske sprog E-0914/05 

Cristiana Muscardini Arbejdssprog E-0915/05 

Dimitrios Papadimoulis Biologisk rensning af Psittalia P-0916/05 

Satu Hassi Fortolkning af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 P-0917/05 

Christoph Konrad Foreneligheden af det tyske retursystem for PET-
emballage med EU-direktiverne 

E-0918/05 

Dimitrios Papadimoulis Overtrædelse af direktiv 92/43 om bevaring af naturtyper E-0919/05 

Dimitrios Papadimoulis Overtrædelse af direktivet om adgang for offentligheden 
til miljøinformationer 

E-0920/05 

Thomas Wise Servicekontrakt (TV) E-0921/05 

Mario Mauro Anvendelse af italiensk ved EU-institutionernes 
arbejdsmøder 

E-0922/05 

Dirk Sterckx Rapport om anvendelse af direktiv 2002/39 om det indre 
marked for posttjenester 

E-0923/05 

Satu Hassi Mindstekrav til sikring af kvinders og mænds 
repræsentation i offentlige organer 

E-0924/05 

Thomas Ulmer Vandmangel i Botswana P-0925/05 

Frederika Brepoels Uddannelsesstøtte i Vallonien P-0926/05 

Gerardo Galeote Quecedo Forskelsbehandling ved brugen af de officielle sprog P-0927/05 

Glyn Ford Sag om dødsstraf i Iran P-0928/05 

Roberta Angelilli Suspendering af forpligtelsen til at vaccinere mod 
bluetongue 

P-0929/05 

Ignasi Guardans Cambó Endometriose E-0930/05 

Mathieu Grosch Cabotage-forordning (EØF) nr. 3118/1993 E-0931/05 

Graham Watson EU-borgeres tab af stemmeret E-0932/05 
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Thierry Cornillet Børnevaccination i AVS-landene E-0933/05 

Camiel Eurlings Situationen for de kristne i Irak P-0934/05 

Markus Pieper EU's regionalpolitik E-0935/05 

Mary McDonald Børnepasning E-0936/05 

Roberta Angelilli Støtte til fremstilling af materialer til levnedsmidler E-0937/05 

Camiel Eurlings Registrerede burmesiske vandrende arbejdstagere i 
Thailand, der blev ramt af tsunamien 

E-0938/05 

Giusto Catania Åbning af det første private italienske fængsel for 
stofmisbrugere, som vil blive forvaltet i samarbejde med 
Comunità di San Patrignano (behandlingscenter for 
stofmisbrugere) 

P-0939/05 

Claude Moraes Praktiske resultater af den pakistanske premierministers 
besøg 

P-0940/05 

Johan Van Hecke Protektionistisk foranstaltning fra Frankrigs side gennem 
indførelse af afgifter på alkoholdige drikkevarer med et 
højere sukkerindhold end 35 gram 

P-0941/05 

Antolín Sánchez Presedo International adoption af rumænske børn E-0942/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Blandede selskaber, der driver fiskeri E-0943/05 

Hiltrud Breyer Kassels overtrædelse af EU's rammedirektiv om vurdering 
og styring af luftkvalitet 

E-0944/05 

Manolis Mavrommatis Imødegåelse af sygdommen multipel sklerose E-0945/05 

Claude Moraes EU-narkotikahandlingsplan E-0946/05 

Paul van Buitenen Ansættelse af en direktør for Dublin-Instituttet E-0947/05 

Antoine Duquesne Fremgangsmåder til ændring af menneskets kønscellers 
genetiske identitet 

P-0948/05 

Antolín Sánchez Presedo Hensigtsmæssig markering af ind- og udkørsler til og fra 
garager og tilsvarende parkeringsfaciliteter 

E-0949/05 

José García-Margallo y Marfil Omledning af Ebro E-0950/05 

Dimitrios Papadimoulis Programmer for personer med særlige behov under den 
anden fællesskabsstøtteramme 

E-0951/05 

Glyn Ford Nordkorea og berigelse af uran E-0952/05 

László Surján Anvendelsen af strukturfondene og Samhørighedsfonden i 
de ti nye medlemsstater indtil den 31. december 2004 

P-0953/05 

Toine Manders Rygeforbud i hoteller og restauranter i EU P-0954/05 

Richard Ashworth REACH P-0955/05 
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Antolín Sánchez Presedo Krise i den europæiske skibsbygningsindustri E-0956/05 

Antolín Sánchez Presedo og Javier 
Moreno Sánchez 

Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et 
arrangement med generelle toldpræferencer 

E-0957/05 

David Hammerstein Mintz Projektet "Residencial Golf Fontanars'" påvirkning af 
lokalitet af fællesskabsbetydning - område nr. 62 

E-0958/05 

Salvador Garriga Polledo Internationalt år for mikrokreditter E-0959/05 

Salvador Garriga Polledo Den europæiske bestikindustri går sammen imod asiatiske 
efterligninger 

E-0960/05 

Salvador Garriga Polledo Fradrag for investeringer i F&U E-0961/05 

Hynek Fajmon Begrænsninger i den frie bevægelighed for varer efter 
indførelsen af et elektronisk opkrævet vejbenyttelsesgebyr 
i Tyskland 

E-0962/05 

Konstantinos Hatzidakis Krænkelse af græske minoriteters rettigheder i Albanien E-0963/05 

Georgios Karatzaferis Nedskæringer i Interreg III-midler til Grækenland E-0964/05 

Georgios Karatzaferis Lige muligheder for handicappede i 
udvælgelsesprocedurerne for offentligt ansatte i 
Grækenland 

E-0965/05 

Panagiotis Beglitis Ytringsfrihed i Tyrkiet E-0966/05 

Paul van Buitenen Problemer i Revisionsretten E-0967/05 

Theresa Villiers EU-støtte til handicapprojekter E-0968/05 

Glyn Ford Kommissionens indbydelse til Ækvatorialguinea E-0969/05 

Glyn Ford Rejser inden for EU E-0970/05 

Alyn Smith EU's direktiv om vedvarende energi E-0971/05 

Brice Hortefeux Overtrædelse af fritagelsesforordning 1400/2002 om 
motorkøretøjer 

E-0972/05 

Bernard Poignant Tvist i WTO om tarifering af fjerkræ i saltlage i 
nomenklaturen 

E-0973/05 

Brice Hortefeux Beskyttelsesklausuler til fordel for tekstilindustrien E-0974/05 

Mario Borghezio Tyrkiet: kristne missionærer under anklage E-0975/05 

Willy Meyer Pleite Projekt om en losseplads i Cervera (Castellón, Spanien) E-0976/05 

Bart Staes og Jillian Evans Affaldsforbrændingsanlægget i Reggio Emilia E-0977/05 

Glenys Kinnock Fængsling af parlamentarikere i Eritrea E-0978/05 

Piia-Noora Kauppi Konkurrenceforvridende virkninger af nye standarder for 
offentlige indkøb af tømmer i Det Forenede Kongerige 

E-0979/05 
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Alfredo Antoniozzi Øget koordinering og opmærksomhed for så vidt angår 
behovet for velordnede forhold for turister i EU-landene 

E-0980/05 

Roberta Angelilli Anerkendelse af Aspergers syndrom som værende en af 
autisme uafhængig lidelse 

E-0981/05 

Paulo Casaca Forfølgelse af  iranske systemkritikere P-0982/05 

Dimitrios Papadimoulis Drift af ulovlige stenbrud i Grækenland E-0983/05 

Caroline Jackson Udtalelse fra SCTEE om undersøgelsen af de sundheds- 
og miljømæssige indvirkninger af TBT og andre 
organotinforbindelser 

E-0984/05 

Jan Mulder og Willem Schuth Nultolerance over for benfragmenter i kvægfoder E-0985/05 

Paulo Casaca Skadelige beholdere E-0986/05 

María Salinas García Tidsplanen for reformen af den fælles markedsordning for 
frugt og grønsager 

P-0987/05 

Georgios Karatzaferis Forurening af Kifisos-floden i Athen E-0988/05 

Mario Borghezio Diskriminering af italiensksprogede elever på 
Europaskolerne 

E-0989/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - månedlige møder med oppositionen E-0990/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Forbud mod kontakt med udlændinge E-0991/05 

Proinsias De Rossa Afgift på LPG, naturgas og metan brugt som 
motorbrændstof i Irland 

E-0992/05 

Proinsias De Rossa Afgift på blyfri benzin i Irland E-0993/05 

Proinsias De Rossa Afgift på svovlfattig dieselolie E-0994/05 

Proinsias De Rossa Afgift på fremstilling af aluminiumoxid i Shannon-
regionen 

E-0995/05 

Proinsias De Rossa Skat på olieaffald E-0996/05 

Proinsias De Rossa Punktafgifter for lokal offentlig transport i Irland E-0997/05 

Proinsias De Rossa Afgifter på brændstof til handicappedes motorkøretøjer E-0998/05 

Proinsias De Rossa Skat på private fritidsfartøjer E-0999/05 

Proinsias De Rossa Beskatning af flybrændstof E-1000/05 

Proinsias De Rossa Gennemførelse af direktiv 2003/96/EF E-1001/05 

Proinsias De Rossa Støtte fra Kommissionen til byerne med henblik på 
udvikling af et Aalborg+10-initiativ 

E-1002/05 

Proinsias De Rossa Formidling af resultater fra byforskning E-1003/05 
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Proinsias De Rossa EF-ramme for samarbejde til fremme af en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet 

E-1004/05 

Proinsias De Rossa Rådgivning af byerne med henblik på opstilling af mål for 
bymiljøspørgsmål 

E-1005/05 

Proinsias De Rossa Retningslinjer for lokale myndigheder om biodiversitet i 
byerne 

E-1006/05 

Proinsias De Rossa Fællesskabets rolle i forbindelse med lokale initiativer på 
affaldsområdet 

E-1007/05 

Proinsias De Rossa Støtte til byer med henblik på tilpasning til 
klimaændringer 

E-1008/05 

Proinsias De Rossa EU-retningslinjer for særlige aspekter af byplanlægningen E-1009/05 

Proinsias De Rossa EU-retningslinjer for "tæt og blandet" fysisk planlægning E-1010/05 

Proinsias De Rossa EU-uddannelsespolitik og bæredygtigt bymiljø E-1011/05 

Proinsias De Rossa Bæredygtigt byggeri E-1012/05 

Proinsias De Rossa Bæredygtige indikatorer for bytransport E-1013/05 

Proinsias De Rossa Udarbejdelse af retningslinjer til lokale myndigheder om 
bæredygtig byforvaltning 

E-1014/05 

Proinsias De Rossa Temastrategi for bymiljøet E-1015/05 

Proinsias De Rossa Henstilling til de lokale myndigheder om bæredygtig 
vandforvaltning 

E-1016/05 

Proinsias De Rossa Indvirkning for biblioteker af direktivet om offentlige 
udlån 

E-1017/05 

Proinsias De Rossa Anerkendelse af lægers kvalifikationer i Spanien E-1018/05 

Proinsias De Rossa Reservation af flybilletter til rejse i et andet land E-1019/05 

Proinsias De Rossa Europa-Kommissionens forslag om en omstillingsordning 
i forbindelse med dens forslag om sukkerordningen 

E-1020/05 

Proinsias De Rossa Medlemsstaternes reaktioner på Kommissionens forslag 
om en sukkerreform 

E-1021/05 

Proinsias De Rossa Kontrol af ulovlig transport af affald ud af Irland E-1022/05 

Proinsias De Rossa Overholdelse af ILO's konvention 182 om børnearbejde E-1023/05 

Proinsias De Rossa Forpligtelse vedrørende information og høring af 
virksomheder i henhold til EF-retten 

E-1024/05 

Proinsias De Rossa Klager mod nationale myndigheder vedrørende 
overholdelse af forpligtelser til information og høring i 
forbindelse med omstrukturering af virksomheder 

E-1025/05 
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Proinsias De Rossa Au pair-ansættelse E-1026/05 

Proinsias De Rossa Beretning om gennemførelsen af direktivet om deponering 
af affald af 1999 

E-1027/05 

Proinsias De Rossa Offentlige udlånsrettigheder E-1028/05 

Proinsias De Rossa Forslag om oprettelse af en international 
krisestyringsgruppe 

E-1029/05 

Proinsias De Rossa Oplysninger vedrørende strukturfondene og investering i 
sundhed og sundhedspleje 

E-1030/05 

Proinsias De Rossa Strukturfonde og investeringer i sundhed og 
sundhedspleje 

E-1031/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicia - mål 1-region P-1032/05 

Raül Romeva i Rueda Reaktion på Parlamentets henstillinger om 
fragmentationsammunition 

E-1033/05 

Raül Romeva i Rueda Reaktion på Parlamentets henstillinger om 
fragmentationsammunition 

E-1034/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Godkendelse af europæiske universitetsgrader E-1035/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sikkerhed til søs - obligatoriske sorte bokse på skibe E-1036/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europæiske motorveje til søs E-1037/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fællesskabsfinansiering af den ydre havn ved La Coruña 
(Spanien) 

E-1038/05 

Ole Christensen Håndtering og mærkning af kosmetiske produkter E-1039/05 

Giovanni Pittella Keramiske fibre: resultater af forskning i langsigtede 
kræftfremkaldende virkninger 

E-1040/05 

Philip Claeys Angreb fra det tyrkiske direktorat for religiøse 
anliggender på "korsfarere" 

E-1041/05 

Philip Claeys Domfældelse af en vittighedstegner i Tyrkiet E-1042/05 

Bart Staes Gennemførelsen af VVM-direktiverne i Flandern E-1043/05 

Paulo Casaca Oberst Hamid Pourmand E-1044/05 

Georgios Karatzaferis Lov om "hovedaktionær" og besøg af højtstående 
regeringsrepræsentanter hos generaldirektøren for det 
indre marked, Schaub 

E-1045/05 

Bart Staes Våbenleverancer til Tanzania E-1046/05 

Bart Staes Våbenleverancer til Tanzania E-1047/05 

Bart Staes Eksklusivkontrakter med bryggeri E-1048/05 
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Jacques Toubon Udbud fra fællesskabsinstitutionerne P-1049/05 

Francesco Speroni Støtte til terrorisme P-1050/05 

Maria Berger Gennemførelse i Østrig af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv af 9. december 2002 om forsikringsformidling 

E-1051/05 

Paul van Buitenen Antikristne aktiviteter udfoldet af det tyrkiske Direktorat 
for Religiøse Anliggender (DRA), som er undergivet 
Statsministeriet 

E-1052/05 

Paul van Buitenen Modstridende oplysninger fra Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig 

E-1053/05 

Paul van Buitenen Mulige grunde til de forskellige vidneudsagn imod 
journalist Hans-Martin Tillack 

E-1054/05 

Paul van Buitenen OLAF's tvivlsomme pålidelighed i Tillack-sagen E-1055/05 

Paul van Buitenen Kommissionens rolle i Tillack-sagen E-1056/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Polens nationaldag E-1057/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Nederlandenes nationaldag E-1058/05 

Richard Seeber Foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten i 
Inntal/Tyrol 

P-1059/05 

Ulrich Stockmann Udgifter til anlæggelse af motorveje P-1060/05 

Raül Romeva i Rueda Ændring af direktiv 94/45/EF E-1061/05 

Mogens Camre Konsekvenserne ved den tyrkiske politivold E-1062/05 

Mogens Camre Kvinders rettigheder i Tyrkiet E-1063/05 

Dimitrios Papadimoulis Bedrageri på bekostning af fællesskabsbudgettet E-1064/05 

Dimitrios Papadimoulis Overtrædelse af direktiv 76/207/EØF om ligebehandling 
af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse 

E-1065/05 

Dimitrios Papadimoulis Den andel af befolkningen, der er afhængig af den 
erhvervsaktive befolkning 

E-1066/05 

Georgios Karatzaferis Klager fra græske borgere over sommerboligkooperativer 
i Grækenland 

E-1067/05 

Georgios Karatzaferis Nedskæring på 5% fra fællesskabsstøtterammen på græsk 
initiativ 

E-1068/05 

Georgios Karatzaferis Ansættelse af tyrkiske tjenestemænd i 
fællesskabsinstitutionerne 

E-1069/05 

Georgios Karatzaferis Gennemsigtighed i de uafhængige administrative 
myndigheders arbejde 

E-1070/05 
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Graham Watson Medlemsstaternes efterlevelse af  Domstolens kendelser E-1071/05 

Hélène Goudin Eksportstøtte til dyretransporter E-1072/05 

Ashley Mote Luftfartssikkerhed P-1073/05 

Gary Titley Salg af billetter til VM i fodbold P-1074/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EU's hurtige interventionsstyrke E-1075/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Støtte til luftfartsselskaber E-1076/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forbindelserne mellem EU og WTO E-1077/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Åbning af verdensmarkederne E-1078/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Handelsforbindelserne mellem EU og Kina E-1079/05 

Maria Berger Dyresundhed og dyrebeskyttelse - EU-dyrepas E-1080/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, 
Mahmoud Abbas', genindførelse af dødsstraf 

E-1081/05 

Luisa Morgantini og andre Franske myndigheders manglende respekt for en 
unionsborgers grundlæggende rettigheder 

E-1082/05 

Marie-Noëlle Lienemann Vold mod kvinder i Tyrkiet P-1083/05 

David Hammerstein Mintz Miljømæssige konsekvenser af forbedringen og 
udbygningen af skisportsstedet Formigal 

P-1084/05 

José Ribeiro e Castro Nedsat moms på bleer og Portugal P-1085/05 

Hiltrud Breyer EU-Kommissionens initiativ til begrænsning og reduktion 
af indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i 
fødevarekæden 

E-1086/05 

Erik Meijer Dobbelte og separate toldkontroller i persontrafikken ved 
Sloveniens grænser til de tilgrænsende EU-medlemsstater 

E-1087/05 

José García-Margallo y Marfil Møbelsektoren i Europa - følgerne af Reach E-1088/05 

José García-Margallo y Marfil Møbelsektoren i Europa - handelsunderskud og faldende 
konkurrenceevne 

E-1089/05 

José García-Margallo y Marfil Møbelsektoren i Europa - det indre marked E-1090/05 

José García-Margallo y Marfil Møbelsektoren i Europa - Kommissionens programmer E-1091/05 

Evangelia Tzampazi Forholdene inden for specialundervisning i Grækenland E-1092/05 

Dimitrios Papadimoulis Miljøinspektioner i Grækenland E-1093/05 

Christopher Huhne Ngo'er E-1094/05 

Christopher Huhne Statsstøtte E-1095/05 

Simon Coveney Erhvervsmæssig life coaching E-1096/05 
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Robert Goebbels Liberalisering af spillesektoren E-1097/05 

Margrietus van den Berg Støtte til hæren i Guatemala E-1098/05 

Erik Meijer Stagnering i finansiering af et hurtigt og 
grænseoverskridende jernebanenet på lange distancer og 
et svejtsisk tilbud om medfinansiering 

E-1099/05 

Paul Rübig Europæisk Kulturhovedstad 2009 P-1100/05 

Lorenzo Cesa Lempelse af bestemmelserne på det europæiske 
telekommunikationsmarked 

P-1101/05 

Herbert Bösch Tredjelandes bidrag til EU's budget E-1102/05 

Hiltrud Breyer og Marie-Hélène 
Aubert 

Grænseværdier for forurening af levnedsmidler med 
radioaktive isotoper 

E-1103/05 

Hélène Flautre Maltas regering forbyder maltesiske journalister adgang til 
asylcentre 

E-1104/05 

Jim Higgins Ansøgning fra amtsrådet i Galway om strukturfondsmidler E-1105/05 

Christopher Huhne Bortførelse af børn i EU E-1106/05 

Christopher Huhne Forsvarsministeriets salg af jord E-1107/05 

Robert Goebbels Sikkerhedskontrolbesøg under Euratom-traktaten E-1108/05 

Erik Meijer Indstilling af jernbanedriften på regionalnet og de tættest 
trafikerede højhastighedsforbindelser mellem de store 
byer efter bortfald af finansieringskilder 

E-1109/05 

José Ribeiro e Castro Angola - donorkonferencen E-1110/05 

Bernard Poignant Harmonisering af toksikologiske data E-1111/05 

Joachim Wuermeling De central- og østeuropæiske landes indtræden i 
Schengen-området 

E-1112/05 

Richard Howitt Handicappede i forbindelse med udbringning af nødhjælp E-1113/05 

Vittorio Agnoletto Tv-udsendelsen "Punto e a capo" på RAI 2 den 24. 
februar 2005 

P-1114/05 

Philip Claeys Politivold mod kvindedemonstration i Tyrkiet P-1115/05 

Michl Ebner Nødkaldsnummer i de nye medlemsstater E-1116/05 

Joseph Muscat Adgang for journalister E-1117/05 

Joseph Muscat Adgang for journalister E-1118/05 

Cristiana Muscardini Udvikling af Europaskolesystemet E-1119/05 

Philip Claeys Afskaffelse af "statsskadelige" dyrenavne i Tyrkiet E-1120/05 
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Philip Claeys Premierminister Erdogans reaktion på politivold mod 
kvindedemonstration i Tyrkiet 

E-1121/05 

David Hammerstein Mintz It som skolefag i Spanien E-1122/05 

Mario Borghezio Kinesiske tekstilers oversvømmelse af europæiske 
markeder - hvilke initiativer tager EU? 

E-1123/05 

Mario Borghezio Kinesiske tekstilers oversvømmelse af europæiske 
markeder - hvilke initiativer tager EU? 

E-1124/05 

Koenraad Dillen Forbud mod kurdiske folkesange E-1125/05 

 Spørgsmål annulleret P-1126/05 

Konrad Szymański Nedsat moms på bleer P-1127/05 

Mario Mantovani Nedlukning af Det Fælles Forskningscenters område i 
Ispra 

P-1128/05 

Bart Staes Træfældningstilladelse i habitatområde P-1129/05 

Hynek Fajmon Løn og pension til EU-personale E-1130/05 

Dimitrios Papadimoulis Socialforsikringsorganisationers solidaritetskonto E-1131/05 

Gay Mitchell Folkedrab og etnisk udrensning af religiøse minoriteter i 
Bangladesh 

E-1132/05 

Koenraad Dillen Planer om et kerne-Europa E-1133/05 

Bart Staes EU-fiskefartøjer i Sydøstasien E-1134/05 

Bart Staes Forældede pesticider i Georgien E-1135/05 

Koenraad Dillen Udtalelser fra EP's formand om EU's forfatning E-1136/05 

Hynek Fajmon Fastsættelse af vilkår og betingelser for anvendelse af 
landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik 

P-1137/05 

Bernat Joan i Marí CIA-flys brug af EU-lufthavne i forbindelse med transport 
af formodede terrorister 

E-1138/05 

Bernat Joan i Marí Vindmøllepark i Valencia-regionen E-1139/05 

Hynek Fajmon Ansættelse af tjekkiske statsborgere i EU-institutionerne E-1140/05 

Elisabeth Jeggle Færdsel/sikkerhed/nødbremsesignal E-1141/05 

Dimitrios Papadimoulis Smitsom spongiform encephalopati (TSE) hos geder E-1142/05 

Philip Bradbourn Støtte til luftfartssikkerhed E-1143/05 

Koenraad Dillen Menneskerettighedskrænkelser i tyrkisk Kurdistan E-1144/05 

Bernat Joan i Marí Undersøgelse af drabet på journalisten José Couso E-1145/05 

Bernat Joan i Marí Undersøgelse af drabet på journalisten José Couso E-1146/05 
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Mogens Camre Ytringsfrihed i Tyrkiet E-1147/05 

Paul van Buitenen OLAF: vurdering af forlydender E-1148/05 

Paul van Buitenen MEP'er som kilde til påstande og støtte til opfordring til 
politiets indgriben 

E-1149/05 

Marie-Noëlle Lienemann Forbud mod kadmium E-1150/05 

Elspeth Attwooll Dybthavsfiskeri og fiskeri ved fastlandssoklen med faste 
net omkring de britiske øer 

P-1151/05 

Sérgio Marques Udfasning af de yderste randområder fra det tidligere mål 
1 (nu "konvergens"-målet) 

P-1152/05 

Jorgo Chatzimarkakis Planlagte ændringer på området for institutionelle udbud, 
angreb på det nationale sprog og undergravelse af 
gennemsigtigheden 

P-1153/05 

Jan Andersson Svensk snus og dets anvendelsesmulighed som 
rygeafvænningsmiddel 

P-1154/05 

María Herranz García Kommissionens eller medlemsstatens 
kompetenceområde? 

E-1155/05 

Ilda Figueiredo Finansiering af vandforsyning og kloakering i Santa Maria 
da Feira 

E-1156/05 

Ilda Figueiredo Støtte til vinproduktion E-1157/05 

Georgios Karatzaferis Udtalelse fra Revisionsretten om medfinansierede 
projekter i Grækenland 

E-1158/05 

Georgios Karatzaferis Planer om byggeri af et affaldsbehandlingsanlæg i 
Grammatiko (Attika) 

E-1159/05 

Georgios Karatzaferis Grækenlands langsomme udnyttelse af 
fællesskabsbevillingerne 

E-1160/05 

Georgios Karatzaferis Ødelæggelse af et arkæologisk område i Pikermi i Attika E-1161/05 

Georgios Karatzaferis Afgørelser fra de lokale myndigheder i Grækenland E-1162/05 

Chris Davies Beskyttelse af cirkusdyr E-1163/05 

Chris Davies Bifangsten i Norge E-1164/05 

Chris Davies Menneskerettigheder i Cuba E-1165/05 

Chris Davies Anvendelse af ejendomme på Menorca E-1166/05 

Ilda Figueiredo Støtte til personer med artritis E-1167/05 

Joan Calabuig Rull Marokkos import af europæiske keramiske produkter P-1168/05 

Ian Hudghton Plejeres rettigheder P-1169/05 
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Daniel Hannan Euronews P-1170/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Jernbaneforbindelsen mellem Porto og Vigo E-1171/05 

Georgios Karatzaferis Lukning af de tosprogede skoler i Tyskland E-1172/05 

Koenraad Dillen FN-konventionen om bekæmpelse af finansiering af 
terrorisme 

E-1173/05 

Frank Vanhecke Civil kontrol med efterretningstjenester i Tyrkiet E-1174/05 

Frank Vanhecke Planer om et Kerneeuropa og ligestilling mellem EU-
medlemsstaterx 

E-1175/05 

Frank Vanhecke Befolkningstilvæksten i Tyrkiet og fordelingen på etniske 
grupper og regioner 

E-1176/05 

Hélène Goudin Oprindelseslandsprincippet i tjenesteydelsesdirektivet E-1177/05 

Hélène Goudin Tjenesteydelsesdirektivet E-1178/05 

José García-Margallo y Marfil Regioner, som i perioden 2007-2013 af naturlige årsager 
ophører med at være mål 1-regioner, og statsstøtte 

P-1179/05 

Willy Meyer Pleite Skattesystemet i Gibraltar P-1180/05 

Mairead McGuinness Revision af metoden til testning for kvægspiculum i 
dyrefoder 

P-1181/05 

Marta Vincenzi Virksomhedernes sociale ansvar P-1182/05 

Antonis Samaras Gennemførelse i medlemsstaterne af direktiv 98/6/EF om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser 
på forbrugsvarer 

P-1183/05 

Marie Isler Béguin Bluetongue og tyreavl P-1184/05 

Michael Cramer EU-kontrol af kontrakter om nærtrafik E-1185/05 

Hiltrud Breyer Kontrol med anvendelsen af pesticider E-1186/05 

Hiltrud Breyer Nationalhavparken Zakynthos E-1187/05 

Wolfgang Kreissl-Dörfler Sikkerhedsforanstaltninger for hunde i motorkøretøjer E-1188/05 

Georgios Karatzaferis Præjudiciel procedure imod Grækenland E-1189/05 

Chris Davies Reach og miljø og sundhed E-1190/05 

Jim Higgins Avlsstandard for Connemara-ponyen E-1191/05 

Jim Higgins Støtte til landbrugsforskning E-1192/05 

Cristiana Muscardini Reform af den fælles markedsordning for sukker E-1193/05 

Bart Staes Betegnelse for økologisk fremstillede fornyelige 
brændstoffer 

E-1194/05 
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Angelika Beer MEADS-luftforsvarssystemet P-1195/05 

Kathy Sinnott Familien O'Haras menneskerettigheder P-1196/05 

Avril Doyle Rapport fra det tyske forbundsinstitut for risikovurdering 
(BfR) 

P-1197/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tilbageholdelse af EU-borgere i Australien E-1198/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tilbageholdelse af EU-borgere i Australien E-1199/05 

Michael Gahler Sprogspørgsmål med hensyn til opfordringen til at stille 
forslag til styrkelse af civilsamfundet i de 10 nye 
medlemsstater 

E-1200/05 
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SPØRGETID 
B6-0019/05)  den 8. og 9. marts 2005 
 
26 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Bernd POSSELT 

 
Kosovo 

 
H-0107/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
USA's og Syriens udenrigspolitik 

 
H-0118/05  

 
Agustín DÍAZ DE MERA 
GARCÍA CONSUEGRA 

 
Legaliseringen af indvandrere i Spanien 

 
H-0120/05  

 
Giorgos 
DIMITRAKOPOULOS 

 
Det fælles europæiske luftrum og Kosovo 

 
H-0125/05  

 
Claude MORAES 

 
Rådets (retlige og indre anliggender) rapport om 
fodboldhooligans 

 
H-0126/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
Overtrædelse af menneskerettigheder i Uganda 

 
H-0131/05  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Bush's Europabesøg og de transatlantiske forbindelser 

 
H-0136/05  

 
Bart STAES 

 
Samarbejde i budgetmyndighedsregi om fordelingen af de 
1,2 mia. USD hidrørende fra Kommissionens aftale med 
Philip Morris 

 
H-0138/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Bekæmpelse af organiseret kriminalitet 

 
H-0139/05  

 
Hans-Peter MARTIN 

 
Mødepraksis 

 
H-0143/05  

 
James ALLISTER 

 
Særligt organ for EU-programmer 

 
H-0145/05  

 
Antonios TRAKATELLIS 

 
Civilbeskyttelse og udvikling af samarbejde inden for 
rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet 

 
H-0149/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Yderligere udvidelser 

 
H-0156/05  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
De ti mest efterlyste forbrydere i EU 

 
H-0140/05  

 
Paul RÜBIG 

 
Luftfartssikkerhed 

 
H-0135/05  

 
Inés AYALA SENDER 

 
Lukning af den spansk-franske grænse for tung trafik gennem 
Somport-tunnellen 

 
H-0142/05  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Hr. MANDELSON 
 
 
David MARTIN 

 
Vareforfalskninger og samhandlen med Rusland og Kina 

 
H-0124/05  

 
Claude MORAES 

 
Handelsindrømmelser som bistand til udviklingslande 

 
H-0127/05  

 
Josu ORTUONDO 
LARREA 

 
Ugunstige konkurrenceforhold for europæiske producenter af 
tænger i USA på grund af urimelige importafgifter 

 
H-0128/05  

 
Georgios PAPASTAMKOS 

 
USA's trussel om at forhøje tolden på europæisk eksport af 
forarbejdede ferskner 

 
H-0132/05  

 
Jan ANDERSSON 

 
Konsekvenserne af EU's landbrugspolitik for verdenshandelen 

 
H-0134/05  

 
Hr. KALLAS 
 
 
Mihael BREJC 

 
Administrativ reform af de europæiske institutioner 

 
H-0112/05  

 
Paul van BUITENEN 

 
Revisionsrettens rolle som "Europas finansielle samvittighed" 

 
H-0160/05  

 
Hr. PIEBALGS 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Afhængighed af Rusland på energiområdet 

 
H-0108/05  

 
Justas PALECKIS 

 
Sammenkobling af energisystemerne i Vest- og Østeuropa 

 
H-0154/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Harmonisering af energilovgivningen 

 
H-0157/05  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

MARTS 2005 
 
 

 
Institution 

 

Antal 
indgivne 

spørgsmål 
 

Spørgsmål 
behandlet i 
spørgetiden 

Spørgsmål 
til skriftlig 
besvarelse 

Tillægs-
spørgsmål 

 

Bortfaldne 
spørgsmål 
(spørgeren 

fraværende) 

Spørgsmål 
taget tilbage 
af spørgeren 

Spørgsmål 
allerede 

opført på 
dagsordenen 

Institutionernes 
repræsentanter 

 

 
Rådet 
 

 
15 

 
13 

 
0 

 
8 

 
1 

 
1 

 
0 

 
SCHMIT 

 
Kommissionen 
 

 
40 

 
13 

 
23 

 
8 

 
0 

 
0 

 
4 

 
FRATTINI 
BARROT 
KOVÁCS 
PIEBALGS 

 
I alt 

 
55 

 
26 

 
23 

 
16 

 
1 

 
1 

 
4 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 
 

 
 
 
 
 
1/2005 

 
354.092 

 
Claude Moraes, Neena Gill, Jo Leinen, 
Hartmut Nassauer og Jan Mulder 

 
Europa-Parlamentets reaktion på tsunami-katastrofen i 
Asien 

 
10.01.2005 

 
10.04.2005 

 
108 

 
2/2005 

 
354.118 

 
Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, 
Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto og 
Harlem Désir  

 
Flodbølgen og indførelse af en international skat  

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
24 

 
3/2005 

 
354.119 

 
Maciej Giertych, Godfrey Bloom og 
Patrick Louis 

 
60-året for Warszawas befrielse 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
30 

 
4/2005 

 
354.150 

 
Graham Watson 

 
Singapore 

 
26.01.2005 

 
26.04.2005 

 
22 

 
5/2005 

 
354.952 

 
Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah 
Ludford, Philip Bushill-Matthews og 
Alain Lipietz 
 

 
Religiøse rettigheder og friheder i Frankrig og hele 
Den Europæiske Union 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
43 

 
6/2005 

 
354.953 

 
Christiana Muscardini 

 
Fordømmelse af pædofile 
 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
76 

       
                                                      
1  Situationen pr. 10.03.2005 
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7/2005 354.954 Marie Anne Isler Béguin og Milan 
Horáček 

Principiel legitimitet i "de nye europæiske naboers" 
EU-kandidatur 

21.02.2005 21.05.2005 25 

 
8/2005 

 
354.955 

 
Marie Anne Isler Beguin 

 
Oprettelse af en miljøorganisation under De Forenede 
Nationer 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
19 

 
9/2005 

 
354.957 

 
Robert Evans og Neena Gill 

 
Anerkendelse af svastikas religiøse betydning 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
15 

 
10/2005 

 
355.158 

 
Andreas Mölzer 

 
En fælleseuropæisk mindedag for de civile ofre for 
bombekrigen i Europa, som kulminerede for 60 år 
siden 

 
21.02.2005 

 
21.05.2005 

 
11 

 
11/2005 

 
356.620 

 
Glyn Ford 

 
Afstandtagen fra Jean Marie Le Pens udtalelse om, at 
nazisternes besættelse af Frankrig "ikke var specielt 
umenneskelig  

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
18 

 
12/2005 

 
356.621 

 
Maciej Marian Giertych, Johannes 
Blokland, Kathy Sinnott og Patrick 
Louis 

 
En opfordring til De Forenede Nationer om at 
udarbejde en international traktat om et fuldstændigt 
forbud mod abort og eutanasi 
 

 
07.03.2005 

 
07.06.2005 

 
20 

 
13/2005 

 
356.622 

 
Diana Wallis, John Bowis, Dr. Charles 
Tannock, Catherine Stihler, Jean 
Lambert 

 
Endometriose 

 
09.03.2005 

 
09.06.2005 

 
40 

 
 

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

Fremme og beskyttelse 
af grundlæggende 
rettigheder 
 

AFCO (M) 
 

20/01/2005 2005/2007(INI) 

Brok Elmar (EPP-
ED) 
 

Rammeaftale mellem EF 
og Albanien om 
deltagelse i EF-
programmer 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2004/0276(AVC) 

Brok Elmar (EPP-
ED) 
 

Rammeaftale mellem EF 
og Bosnien-Hercegovina 
om deltagelse i EF-
programmer 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2004/0277(AVC) 

Brok Elmar (EPP-
ED) 
 

Rammeaftale mellem EF 
og Kroatien om 
deltagelse i EF-
programmer 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2004/0278(AVC) 

Brok Elmar (EPP-
ED) 
 

Rammeaftale mellem EF 
og Makedonien om 
deltagelse i EF-
programmer 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2004/0279(AVC) 

Brok Elmar (EPP-
ED) 
 

Rammeaftale mellem EF 
og Serbien og 
Montenegro om 
deltagelse i EF-
programmer 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2004/0280(AVC) 

Moscovici Pierre 
(PSE) 
 

Republikken 
Rumæniens ansøgning 
om medlemskab af EU 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2005/2028(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Van Orden 
Geoffrey (EPP-ED) 
 

Republikken Bulgariens 
ansøgning om 
medlemskab af EU 
 

AFET (K) 
 

18/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(EPP-ED) 
 

Republikken Bulgariens 
ansøgning om 
medlemskab af EU 
 

AGRI (M) 
 

20/01/2005 2005/2029(INI) 

Maat Albert Jan 
(EPP-ED) 
 

Republikken 
Rumæniens ansøgning 
om medlemskab af EU 
 

AGRI (M) 
 

20/01/2005 2005/2028(INI) 

Böge Reimer (EPP-
ED) 
 

Instrument til 
finansiering af 
udviklingssamarbejde 
og økonomisk 
samarbejde 
 

BUDG (M) 
 

31/01/2005 2004/0220(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Vederlag og tillæg for 
Europol-ansatte 
 

BUDG (M) 
 

02/03/2005 2005/0803(CNS) 

Itälä Ville (EPP-
ED) 
 

Førtiltrædelsesstøtteinstr
ument 

BUDG (M) 
 

21/02/2005 2004/0222(CNS) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Udløbsdato og 
budgetbestemmelser for 
forordning (EØF) nr. 
382/2001 
 

BUDG (M) 
 

31/01/2005 2004/0288(CNS) 

Samaras Antonis 
(EPP-ED) 
 

Stabilitetsinstrument BUDG (M) 
 

21/02/2005 2004/0223(CNS) 

Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Ayala Sender Inés 
(PSE) 
Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Decharge 2003 - 
Agenturer 

CONT (K) 
 

26/07/2004 2004/2050(DEC) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Portas Miguel 
(GUE/NGL) 
 

Beskyttelse af 
minoriteter og politikker 
mod diskriminering i et 
udvidet Europa 
 

CULT (M) 
 

01/02/2005 2005/2008(INI) 

Cocilovo Luigi 
(ALDE) 
 

Anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, der 
flytter inden for 
Fællesskabet 
 

EMPL (K) 
 

31/01/2005 2004/0284(COD) 

Maaten Jules 
(ALDE) 
 

Forurening, 
folkesundhed: 
Kvaliteten af badevand 
(Oph. dir. 76/160/EØF) 
 

ENVI (K) 
 

18/01/2005 2002/0254(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Descharge 2003: EU's 
almindelige budget, 
sektion III, 
Kommissionen 
 

ENVI (M) 
 

27/07/2004 2004/2040(DEC) 

Zappalà Stefano 
(EPP-ED) 
 

Anerkendelse af 
erhvervsmæssige 
kvalifikationer 
 

IMCO (K) 
 

26/10/2004 2002/0061(COD) 

Martin David (PSE) 
 

Udløbsdato og 
budgetbestemmelser for 
forordning (EØF) nr. 
382/2001 
 

INTA (K) 
 

03/02/2005 2004/0288(CNS) 

Karim Sajjad 
(ALDE) 
 

Udnyttelse af børn i 
udviklingslandene med 
særligt fokus på 
børnearbejde 
 

INTA (M) 
 

17/01/2005 2005/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Gennemførelse af 
protokol nr. 9 om 
atomkraftværket 
Bohunice VI i Slovakiet 
 

ITRE (K) 
 

15/03/2005 2004/0221(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Chatzimarkakis 
Jorgo (ALDE) 
 

Tjenesteydelser i det 
indre marked 

ITRE (M) 
 

31/08/2004 2004/0001(COD) 

Purvis John (EPP-
ED) 
 

Bestemmelser om 
nominelle mængder for 
færdigpakkede 
produkter 
 

ITRE (M) 
 

27/01/2005 2004/0248(COD) 

Coelho Carlos 
(EPP-ED) 
 

Schengen-
informationssystemet, 
SIS: Adgang for 
tjenester med ansvar for 
registrering. Ændring af 
konventionen 
 

LIBE (K) 
 

19/01/2005 2003/0198(COD) 

Moraes Claude 
(PSE) 
 

Vederlag og tillæg for 
Europol-ansatte 

LIBE (K) 
 

21/02/2005 2005/0803(CNS) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

De græske 
myndigheders 
beslaglæggelse af 
motorkøretøjer 
 

PETI (K) 
 

18/01/2005 2005/2005(INI) 

Guerreiro Pedro 
(GUE/NGL) 
 

Tekstil og beklædning 
efter 2005 

REGI (M) 
 

14/03/2005 2004/2265(INI) 

Harangozó Gábor 
(PSE) 
 

Førtiltrædelsesstøtteinstr
ument 

REGI (M) 
 

19/01/2005 2004/0222(CNS) 

van Nistelrooij 
Lambert (EPP-ED) 
 

Det europæiske 
naboskabs- og 
parnerskabsinstrument 
 

REGI (M) 
 

14/03/2005 2004/0219(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Sikkerhedsseler og 
fastholdelsesanordninger 
i motordrevne køretøjer 

TRAN (K) 
 

26/01/2005 2003/0130(COD) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Sikkerhedsselers 
forankring 

TRAN (K) 
 

26/01/2005 2003/0136(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Koch Dieter-
Lebrecht (EPP-ED) 
 

Motorkøretøjers sæder 
og nakkestøtter 

TRAN (K) 
 

26/01/2005 2003/0128(COD) 

 
0 0 0 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
 
Emne Henvisning Dok. 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet:  Udvikling af en EU-handlingsplan for 
forvaltning af ål  
 

PECH 
 

COM(2003)0573 

Forslag til Rådets beslutning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF med henblik 
på at fastsætte de maksimale koncentrationsværdier for 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0606 

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-
Parlamentet om Kommissionens beslutninger af 20. 
oktober 2004 om Belgiens, Estlands, Frankrigs, Letlands, 
Luxembourgs, Portugals, Den Slovakiske Republiks og 
Finlands nationale planer for tildeling af 
drivhusgasemissionskvoter i medfør af direktiv 2003/87/EF 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2004)0681 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Tysklands og 
Frankrigs situation i relation til deres forpligtelser i 
henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt 
store underskud efter Domstolens dom 
 

ECON 
 

COM(2004)0813 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan for 
gennemførelsen af lovgivningen om elektronisk baserede 
offentlige indkøbsprocedurer 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2004)0841 

Beretning fra Kommissionen: Årsrapport om realiseringen 
af det indre marked for gas og elektricitet 
 

ITRE 
 

COM(2004)0863 

Hvidbog om udveksling af oplysninger om straffedomme 
og om virkningen heraf i Den Europæiske Union 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0010 
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Emne Henvisning Dok. 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget: Anden rapport om 
gennemførelsen af strategien for det indre marked (2003-
2006) 
 

IMCO 
ECON 
EMPL 
ITRE 
JURI 

COM(2005)0011 

Strategiske mål 2005-2009 - Europa 2010: Et partnerskab 
for fornyelse i EU - Velstand, solidaritet og sikkerhed - 
Meddelelse fra formanden - i samråd med næstformand 
Margot Wallström 

ALLE  
UDVALG 

COM(2005)0012 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Udkast til den 
fælles rapport om beskæftigelsen 2004/2005 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

COM(2005)0013 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale 
udvalg og Regionsudvalget: Udkast til fælles rapport om 
social sikring og social integration 
 

EMPL 
FEMM 
 

COM(2005)0014 

Kommissionens arbejdsprogram for 2005: Meddelelse fra 
formanden i samråd med næstformand Margot Wallström 
 

ALLE  
UDVALG 

COM(2005)0015 

Meddelelse fra Kommissionen: Rapport om 
gennemførelsen af HMT i 2004 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)0016 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Miljøpolitisk årsberetning for 2004 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0017 

Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde: Vækst og 
beskæftigelse: En fælles opgave - Et nyt afsæt for 
Lissabon-strategien - Meddelelse fra formand José Manuel 
Barroso i samråd med næstformand Günter Verheugen 

EMPL 
BUDG 
ECON 
ENVI 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
REGI 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0024 
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Emne Henvisning Dok. 
Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Tempus 
årsberetning 2002 og 2003 
 

CULT 
AFET 
 

COM(2005)0026 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Rapport om gennemførelsen af Det 
Europæiske Charter for Små Virksomheder 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

COM(2005)0030 

Forslag til Rådets direktiv vedrørende aftalen om visse 
aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile 
arbejdstagere, der udfører interoperable 
grænseoverskridende tjenester, indgået mellem European 
Transport Workers' Federation (ETF) og European 
Community of Rail (ECR) 
 

EMPL 
TRAN 
 

COM(2005)0032 

Kommissionens meddelelse om Den Social- og 
Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

COM(2005)0033 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af rammeprogrammet for 
civilretligt samarbejde (2002-2006) 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2005)0034 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: 2005-revision af EU's strategi for bæredygtig 
udvikling: Første status og fremtidige retningslinjer 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2005)0037 

Forslag til Rådets direktiv om ændring af bilag IV til 
direktiv 2000/29/EØF om foranstaltninger mod 
indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller 
planteprodukter og mod deres spredning inden for 
Fællesskabet 
 

AGRI 
ENVI 
 

COM(2005)0038 
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Emne Henvisning Dok. 
Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om ligestilling mellem kvinder 
og mænd, 2005 
 

FEMM 
 

COM(2005)0044 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den fælles markedsordning for bananer 

AGRI 
DEVE 
 

COM(2005)0050 

Kommissionens udtalelse af 22. februar 2005 om 
Republikken Bulgariens og Rumæniens ansøgning om 
tiltrædelse til Den Europæiske Union 
 

AFET 
 

COM(2005)0055 

Beretning fra Kommissionen: 2003-beretning om PHARE 
og førtiltrædelsesinstrumenterne for Cypern, Malta og 
Tyrkiet 
 

AFET 
INTA 
 

COM(2005)0064 

Grønbog: Arv og testamente JURI 
LIBE 
 

COM(2005)0065 

Beretning fra Kommissionen: Kvaliteten af benzin og 
dieselolie til brug for vejtransport i Den Europæiske Union 
- Anden årsrapport (Rapporteringsår 2003)  
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2005)0069 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om risiko- og 
krisestyring i landbruget  
 

AGRI 
 

COM(2005)0074 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Det Europæiske Vækstinitiativ Feasibility-
rapport om EU's lånegarantiinstrument for TEN-
transportprojekter 
 

BUDG 
ECON 
TRAN 
 

COM(2005)0075 
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Emne Henvisning Dok. 
Beretning fra Kommissionen: Den almindelige beretning 
2004 - Endelig 

ALLE 
UDVALG 
 

SEC(2004)1000 

* Commission staff working document: Complementary 
evaluation of the activities of the European Anti-Fraud 
Office (OLAF) - Article  15 of European Parliament and 
Council Regulation (EC) No 1073/1999 and Council 
Regulation (EURATOM) No 1074/1999 
 

CONT 
 

SEC(2004)1370 

* Commission staff working paper: Report on a 
multiannual programme for enterprise and entrepreneurship 
and in particular for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) (2001-2005)(pursuant to Article 5(1) of Council 
Decision 2000/819/EC of 20.12.2000) 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2004)1460 

* Commission staff working document - Annex to the 
Proposal for a Regulation to the European Parliament and 
to the Council concerning the Visa Information System 
(VIS) and the exchange of data between Member States on 
short stay-visas - Extended impact assessment 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1628 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions "Action plan 
for the implementation of the legal framework for 
electronic public procurement" Extended Impact 
Assessment 
 

IMCO 
ITRE 
 

SEC(2004)1639 
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Emne Henvisning Dok. 
* Commission staff working document : Annex to the 
Report in support of the review of Council Directive 
1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, 
nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter 
and lead in ambient air, with consideration of Council 
Directive 96/62/EC on ambient air quality assessment and 
management 
 

ENVI 
 

SEC(2004)1713 

* Commission staff working document : Annex to the 
report from the commission on the monitoring of the 
member states' implementation of the common fisheries 
policy 2000 - 2002 
 

PECH 
 

SEC(2004)1718 

* Commission staff working document : Annex to the 
SAPARD annual report - Year 2003 
 

AGRI 
AFET 
 

SEC(2004)1719 

* Commission staff working document : Technical 
Annexes to the Report from the Commission on the 
Implementation of the Gas and Electricity Internal Market 
 

ITRE 
 

SEC(2004)1720 

* Commission staff working document : Annex to the Fifth 
report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) N° 
1553/89 on VAT collection and control procedures 
 

ECON 
 

SEC(2004)1721 

* Commission staff working document : Annex to the 
Report from the Commission on the working of 
committees during 2003 

AFCO 
 

SEC(2004)1722 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on national measures taken to 
comply with the Council Framework Decision of 13 June 
2002 on Joint Investigation Teams 
 

LIBE 
 

SEC(2004)1725 
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Emne Henvisning Dok. 
* Commission staff working document : Industrial 
Relations in Europe 2004 

EMPL 
ECON 
ITRE 
FEMM 
 

SEC(2005)0008 

* Commission staff working paper on the implementation 
of national residue monitoring plans in the Member States 
in 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0025 

* Commission staff Working Document - Annex to the 
Report on the Statistics on the Number of Animals used for 
Experimental and other Scientific Purposes in the Member 
States of the European Union in the ear 2003 
 

ENVI 
 

SEC(2005)0045 

* Commission staff working paper : Action Plan on 
accompanying measures for Sugar Protocol countries 
affected by the reform of the EU sugar regime 
 

AGRI 
DEVE 
INTA 
 

SEC(2005)0061 

* Commission staff working paper : Annex to the white 
paper on exchanges of information on convictions and the 
effect of such convictions in the European Union 
 

LIBE 
JURI 
 

SEC(2005)0063 

* Commission staff working paper : Annex to the Draft 
Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 
 

EMPL 
FEMM 
 

SEC(2005)0069 

* Commission staff working paper : Annex to the Second 
Implementation Report on the 2003-2005 Broad Economic 
Policy Guidelines - Part II Country notes- 
 

ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0091 

Udkast til afgørelse truffet af den blandede komité EF-
Schweiz om udskiftning af tabel III og IV b) i protokol nr. 
2 - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen - 
 

AGRI 
 

SEC(2005)0096 
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Emne Henvisning Dok. 
* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament on the 2004 environmental Policy 
Review EU Environmental Policy in 2004: developments, 
new evidence and outlook for 2005 
 

ENVI 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0097 

* Commission staff working paper : Annex to the Report 
from the Commission on the implementation of the 
Environmental Technologies Action Plan in 2004 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0100 

* Commission staff working document in support of the 
report from the Commission to the Spring European 
Council, 22-23 March 2005, on the Lisbon Strategy of 
economic, social and environmental renewal 
 

ECON 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0160 

* Commission staff working paper : Report on the 
implementation of the European Charter for Small 
Enterprises in the Member States of the European Union 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0167 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in the candidate countries 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0168 

* Commission staff working document : Report on the 
implementation of the european charter for small 
enterprises in Moldova and the countries in the western 
balkans 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0169 

* Commission staff working paper : The activities of the 
European Union for small and medium-sized enterprises 
(SMEs) SME Envoy Report 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
 

SEC(2005)0170 
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Emne Henvisning Dok. 
* Document de travail des services de la Commission : 
Annexe à la Communication de la Commission sur 
L'agenda social - Analyse d'impact approfondie 

EMPL 
ECON 
ITRE 
REGI 
FEMM 
 

SEC(2005)0177 

* Commission staff working paper : Annexes 1 to 5 of the 
Report from the Commission "Catching Up With The 
Community's Kyoto Target" (COM(2004)818 final, 
adopted on 20.12.2004) 
 

ENVI 
ITRE 
 

SEC(2005)0179 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication "Winning the battle against global climate 
change" - Background paper 
 

ENVI 
DEVE 
ITRE 
 

SEC(2005)0180 

* Commission staff working document "eInclusion 
revisited : The Local Dimension of the Information 
Society" 

ITRE 
EMPL 
REGI 
CULT 
 

SEC(2005)0206 

Udtalelse fra Kommissionen om Domstolens anmodning 
om ændring af statutten for Domstolen i medfør af EF-
traktatens artikel 245, stk. 2, med henblik på at fastsætte 
betingelser og begrænsninger for Domstolens fornyede 
prøvelse af afgørelser truffet af Førsteinstansretten i medfør 
af EF-traktatens artikel 225, stk. 2 og 3 
 

JURI 
 

SEC(2005)0207 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council on a EU Drugs Action Plan 
(2005-2008) - Impact assessment 
 

LIBE 
ENVI 
 

SEC(2005)0216 

* Commission staff working document : Annex to the 2005 
Review of the EU Sustainable Development Strategy :  
Stocktaking of Progress 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
 

SEC(2005)0225 



OFFICIELLE  DOKUMENTER 

 

59

Bulletin 11.04.2005 
 

- DA - PE 356.655 

 
Emne Henvisning Dok. 
* Commission staff working paper : Report on social 
inclusion 2004. An analysis of the National Action Plans 
on Social Inclusion (2004-2006) submitted by the 10 new 
Member States 

EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

SEC(2005)0256 

 
 
* Disse dokumenter forefindes ikke på dansk  
 
 
 
 

* * * 
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
 
 

Udnævnelse af medlemmer af Domstolen 

 

Formanden for Rådet for Den Europæiske Union har den 9. marts 2005 underrettet Europa-Parlamentets 
formand om Rådets afgørelse om udnævnelse for en periode på fire år fra den 10. november 2004 af 
følgende medlemmer af det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 3, stk. 3, i bilag I til protokollen 
vedrørende statutten for Domstolen: 

 

    Leif SEVÓN, formand 

    Sir Christopher BELLAMY 

    Yves GALMOT  

    Peter GRILC  

    Gabriele KUCSKO-STADLMAYER 

    Guiseppe TESAURO 

    Miroslaw WYRZYKOWSKI 

 
* * * 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
Nr. 12/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Aserbajdsjan 

 
Bruxelles, den 7. marts 2005 

 
Den Europæiske Union ønsker at give udtryk for sin bekymring over konklusionerne i OSCE's 
rapport om observation af rettergangen i Aserbajdsjan, som blev offentliggjort den 4. februar 2005. 
Ifølge rapporten lever rettergangen på en række vigtige punkter langt fra op til Aserbajdsjans 
gældende lovbestemmelser og internationale forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og 
retssikkerhed.  
 
EU er især bekymret over de mange troværdige påstande om tortur og mishandling af fanger, den 
manglende adgang til domstolsprøvelse eller egnede retsmidler over for disse alvorlige påstande, 
samt over domstolenes godkendelse af bevismateriale, der hævdes at være opnået ved tortur og 
tvang.  
 
Den Europæiske Union opfordrer Aserbajdsjans regering til hurtigst muligt at foretage en 
omfattende og uafhængig undersøgelse af påstandene om tortur og mishandling. Den anmoder også 
om offentliggørelse af resultaterne af undersøgelsen af sikkerhedsstyrkernes overdrevne 
magtanvendelse den 16. oktober 2003 under urolighederne efter valget. 
 
Den Europæiske Union tilslutter sig det synspunkt, der er udtrykt i OSCE-rapporten, at personer, 
som er blevet fundet skyldige eller er blevet idømt straf under en retssag, der ikke er blevet 
gennemført korrekt, bør have dommen ophævet eller ændret og bør have deres sager genoptaget 
eller løslades fra fængsel. 
 
Den Europæiske Union glæder sig over, at de aserbajdsjanske myndigheder er villige til at fortsætte 
deres samarbejde med OSCE, og opfordrer dem indtrængende til at følge henstillingerne i OSCE's 
rapport om observation af rettergangen. Den Europæiske Union er rede til at bistå Aserbajdsjan med 
gennemførelsen af landets lovgivning om retssystemet og dets internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, 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 og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien er fortsat omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen. 

* * * 
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Nr. 16/05 
 

Erklæring fra Den Europæiske Union om situationen i Nepal 
 

Bruxelles, den 28. februar 2005 
 
EU's formandskab fremsatte en erklæring den 2. februar, hvori der udtryktes dyb bekymring over 
opløsningen af flerpartiregeringen i Nepal og over, at kongen havde påtaget sig udøvende 
beføjelser, og hvor EU opfordrede til en hurtig genindførelse af flerpartidemokratiet. Senere har 
hver af de EU-medlemsstater, der har en ambassadør i Nepal, hjemkaldt ambassadøren til 
konsultationer på baggrund af situationens alvor. Frankrigs, Tysklands og Det Forenede Kongeriges 
ambassadører og Danmarks chargé d'affaires e.p. er nu vendt tilbage til Kathmandu. 
 
EU mener fortsat, at kongens indgreb udgør et alvorligt tilbageslag for udsigterne til en demokratisk 
baseret forhandlingsløsning på konflikten i Nepal. EU opfordrer kongen til snarest at træffe 
foranstaltninger til at genindføre de demokratiske frihedsrettigheder og borgerlige rettigheder og 
ophæve de undtagelsesbeføjelser, han indførte efter magtovertagelsen den 1. februar. 
 
EU opfordrer navnlig til at genindføre det repræsentative demokrati, til snarest at løslade alle 
politiske fanger og andre fanger, der tilbageholdes på grundlag af undtagelsesregler, til at give 
NHRC og dens repræsentanter uhindret adgang til alle tilbageholdte uden krav om forudgående 
varsel, til at give politiske partier og civilsamfundets organisationer organisationsfrihed og frihed til 
at arbejde, til at ophæve restriktionerne for, hvad medierne må rapportere om, til at sikre CIAA's 
fortsatte uafhængighed og til at genindføre forsamlingsretten og andre grundlæggende rettigheder. 
EU opfordrer desuden kongen til at tage de nødvendige skridt til at sikre, at repræsentanterne for 
NHRC kan udøve deres beføjelser uafhængigt, effektivt og uden at frygte for deres personlige 
sikkerhed. 
 
EU ser med særlig bekymring på den aktuelle menneskerettighedskrise i Nepal og de alvorlige og 
systematiske krænkelser af menneskerettighederne, der begås af begge sider i konflikten. EU 
mener, at der er en klar og reel risiko for, at en intensiveret konflikt og restriktioner for de 
demokratiske frihedsrettigheder vil føre til en stigning i omfanget af krænkelser af 
menneskerettighederne. EU opfordrer til respekt for det nepalesiske folks menneskerettigheder og 
til at overholde de internationale normer og forpligtelser på menneskerettighedsområdet. 
 
EU er klar over, hvilken virkning den nye politiske situation kan få på sikkerhedssituationen i landet 
og på donorernes mulighed for at yde udviklingsbistand til Nepals fattige. EU er bekymret for, at en 
intensivering af konflikten kan gøre det vanskeligere at yde effektiv bistand og opretholde 
udviklingsprogrammer. Donorerne fra EU ser derfor nærmere på eksisterende og planlagte 
aktiviteters udviklingseffektivitet i den nye situation. EU opfordrer navnlig alle, der er involveret i 
konflikten, til at overholde og offentligt at tilslutte sig de grundlæggende retningslinjer for 
donorvirksomhed, sikre alle udviklingsorganisationernes medarbejderes sikkerhed og give dem 
mulighed for at fortsætte deres bistandsvirksomhed uden forstyrrende indgriben. 
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Kandidatlandene Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er 
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
Nr. 17/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
vedrørende de sidste dage af valgkampen 

 
Bruxelles, den 3. marts 2005 

 
Den Europæiske Union minder om sin erklæring af 9. februar 2005 og understreger betydningen af 
de moldoviske myndigheders opbakning om fælles værdier for udviklingen af forbindelserne mel-
lem Moldova og Den Europæiske Union. 
 
EU udtrykker tilfredshed med undertegnelsen af handlingsplanen efter mødet i Samarbejdsrådet 
EU-Moldova den 22. februar 2005, der vidner om EU's vilje til at styrke sine forbindelser med 
Moldova og hjælpe landet videre med de politiske og økonomiske reformer. 
 
Samarbejdsrådet understregede den 22. februar især, at det er vigtigt, at parlamentsvalget den 
6. marts afholdes under frie og retfærdige forhold, og at denne forpligtelse er en integrerende del af 
handlingsplanen. 
 
I den forbindelse udtrykker EU tilfredshed med den indbydelse, som Moldova i tide har sendt til 
ODIHR/OSCE. EU støtter ODIHR/OSCE's valgobservatørmission og opfordrer OSCE's 
medlemsstater til at hurtigt at sende observatører til denne mission. EU gør også de moldoviske 
myndigheder opmærksom på de interimsrapporter, som ODIHR/OSCE's observatørmission har 
offentliggjort. 
 
EU beklager, at dækningen af valgkampen, navnlig i de offentlige medier, der udsendes på hele 
landets territorium, stadig er skæv og ikke giver den nødvendige garanti for upartiskhed. EU noterer 
sig også de forlydender om trusler og magtmisbrug fra politiets og de lokale myndigheders side, 
som flere oppositionspartier har fremført. EU noterer sig med interesse, at de moldoviske myndig-
heder agter at træffe foranstaltninger til at afhjælpe denne situation, og håber, at disse ændringer vil 
være at mærke i valgkampens sidste dage. EU gentager sin opfordring til de moldoviske myndig-
heder om at sørge for, at alle partiernes kandidater kan føre valgkamp i en atmosfære, der er fri for 
chikane og trusler. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt 
EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 18/05 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende parlamentsvalget 

i Kirgisistan 
 

Bruxelles, den 4. marts 2005 
 
EU noterer sig de foreløbige konstateringer, som ODIHR/OSCEs valgobservationsmission har gjort 
i forbindelse med parlamentsvalget i Kirgisistan den 27. februar 2005. EU ser med tilfredshed på de 
kirgisiske myndigheders gode samarbejde med missionen samt den brede inddragelse af det kirgi-
siske civilsamfund i valgprocessen. Visse medlemsstater har sendt observatører for at deltage i 
ODIHR/OSCEs valgobservationsmission. 
 
EU erkender, at valget har været præget af en større konkurrence end de seneste valg, og at vælger-
ne har haft et reelt valg mellem de opstillede kandidater i adskillige valgkredse. EU værdsætter 
indførelsen af gennemsigtighedsforanstaltninger, der navnlig har bidraget til en betydelig forbedring 
af valgprocessen, af stemmeoptællingen og offentliggørelsen af resultaterne. 
 
EU beklager imidlertid, at valget ikke har opfyldt de forpligtelser, der er blevet indgået med OSCE, 
og heller ikke andre internationale kriterier vedrørende demokratiske valg på en række vigtige 
områder, og navnlig at den konkurrencemæssige dynamik er blevet undergravet af et udbredt 
stemmeopkøb, annullering af registreringen af kandidater samt kandidaternes og vælgernes meget 
begrænsede tillid til valginstitutionerne og de retlige institutioner. 
 
EU er ligeledes bekymret over den manglende respekt for pressefriheden og det pres, der øves på de 
uafhængige medier i Kirgisistan, og som er blevet øget under valgkampagnen. Respekten for de 
demokratiske værdier kan ikke sikres uden ytringsfrihed.  
 
EU opfordrer den kirgisiske regering til at fortsætte de demokratiske reformer og til at være 
opmærksom på de betænkeligheder, der er blevet udtrykt under anden runde af parlamentsvalget og 
med henblik på kommende valg. EU gentager, at den fortsat er rede til at samarbejde med 
Kirgisistan med henblik på at fremme og gennemføre OSCE's værdier og principper på grundlag af 
gensidig tillid.  
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidat-
lande, 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 medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-
område, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 19/05 

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

 
Bruxelles, den 4. marts 2005 

 
Den Europæiske Union har noteret sig de foreløbige konklusioner fra den valgobservatørmission, 
som OSCE's ODIHR gennemførte i forbindelse med parlamentsvalget i Tadsjikistan den 27. februar 
2005. Nogle medlemsstater har sendt observatører til ODIHR's valgobservatørmission. Den Euro-
pæiske Union udtrykker tilfredshed med, at valget blev gennemført i en fredelig atmosfære. 
 
EU er enig i de foreløbige vurderinger fra ODIHR-missionen, hvorefter valget ikke levede op til en 
række af de grundlæggende tilsagn, der var givet over for OSCE, samt til andre internationale krite-
rier for demokratiske valg. Der blev observeret en række alvorlige overtrædelser af valglovene, 
navnlig i forbindelse med afstemning ved fuldmagt, misbrug af andre vælgeres identitet og 
manglende fremlæggelse af legitimation ved underskrivelse af valgdokumenterne. Der blev stillet 
hindringer i vejen for observatørerne, og procedurerne blev ikke overholdt ved optællingen af 
stemmesedlerne. 
 
I tiden op til valget observerede EU også, at sammensætningen af distriktsvalgkommissionerne var 
politisk skæv, og at en række kandidater fra oppositionen blev fjernet fra valglisterne. Desuden be-
mærkede EU, at oppositionspartierne havde vanskeligt ved at få adgang til de offentlige medier, og 
at den uafhængige presse blev pålagt restriktioner, der havde en negativ indvirkning på de politiske 
partiers mulighed for at føre valgkamp og på informationen til de tadsjikiske vælgere om, hvem de 
kunne stemme på ved valget. 
 
EU opfordrer Tadsjikistans regering til at fortsætte den demokratiske reform og erklærer sig rede til 
at hjælpe de tadsjikiske myndigheder med at opfylde de internationale kriterier, som landet tilstræ-
ber. EU gentager sin vilje til at samarbejde med Tadsjikistan for at fremme og gennemføre OSCE's 
værdier og principper på grundlag af gensidig tillid. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
 
 
Nr. 20/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Togo 
 

Bruxelles, den 4. marts 2005 
 
Den Europæiske Union hilser med tilfredshed Faure Gnassingbés tilbagetræden den 25. februar, 
som betyder en tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden. Dette skridt bør bane vejen for et 
frit og åbent præsidentvalg, som Den Europæiske Union fortsat er rede til at støtte. 
 
I den forbindelse bakker Den Europæiske Union fortsat op om Ecowas' og Den Afrikanske Unions 
bestræbelser på at sikre en gnidningsløs overgang og lette afholdelsen af frie og åbne valg. Den 
Europæiske Union pointerer, at menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder skal 
respekteres, og at sikkerheden skal opretholdes for alle. 
 
Den Europæiske Union understreger ligeledes, at de tilsagn, som den togolesiske regering har givet 
inden for rammerne af konsultationerne i henhold til artikel 96 i Cotonou-aftalen, skal indfries, 
navnlig tilsagnet om at etablere en national politisk dialog, som gør det muligt at opstille en ramme 
for præsident- og parlamentsvalgene, som kan accepteres af alle parter. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt 
EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 21/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om folkeafstemningen med henblik på vedtagelse af en ny forfatning i Burundi 

 
Bruxelles, den 4. marts 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at folkeafstemningen med henblik på vedtagelse 
af en ny forfatning i Burundi mandag den 28. februar 2005 forløb godt, og at valgdeltagelsen var 
stor. 
 
 
Vedtagelsen af Burundis nye forfatning er et afgørende skridt hen imod at genoprette fred og 
stabilitet i Burundi og i hele De Store Søers Område. 
 
 
Den Europæiske Union opfordrer Burundi til hurtigst muligt at gennemføre de sidste etaper i 
iværksættelsen af den valgproces, der er fastsat i fredsaftalerne. Den Europæiske Union udtrykker 
ønske om, at alle de politiske kræfter deltager i denne proces, og opfordrer dem kraftigt til at 
acceptere folkets vilje uden forbehold. 
 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 
 

* * * 
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Nr. 22/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om 
parlamentsvalget i Moldova den 6. marts 2005 

 
Bruxelles, den 9. marts 2005 

 
Den Europæiske Union noterer sig de foreløbige konklusioner fra Den Internationale 
Valgobservatørmission (IEOM) vedrørende parlamentsvalget i Republikken Moldova den 6. marts 
2005, hvori det fastslås, at valget generelt har opfyldt forpligtelserne over for OSCE, Europa-Rådet 
og andre internationale standarder. Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at valget har 
været kendetegnet ved en række mere konkurrerende og pluralistiske partier, den centrale 
valgkommissions overholdelse af lovgivningen, en større meningsforskellighed i den skriftlige 
presse samt en øget inddragelse af civilsamfundet i valgprocessen. 
 
Den Europæiske Union beklager dog, at valgene ikke har kunnet opfylde en række grundlæggende 
forpligtelser, der er nødvendige for iværksættelse af en valgproces med konkurrerende kandidater, 
herunder upartiske vilkår i valgkampen og lige adgang til medierne. Den Europæiske Union er 
bekymret over hindringerne for partiernes aktiviteter under valgkampagnen, tilfælde af mobning af 
oppositionskandidater og -medier, pression på ansatte i den offentlige sektor samt tilfælde af 
misbrug af offentlige midler. Den  
 
Europæiske Union opfordrer de moldoviske myndigheder til at afhjælpe de uheldige forhold, Den 
Internationale Valgobservatørmission har afdækket, og som bekræftes af OSCE/ODIHR's 
slutrapport. 
 
Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med de valgte partier for at støtte Moldova og er 
fast besluttet på som led i den europæiske naboskabspolitik at støtte Moldovas demokratiske 
forankring og modernisering. 
 
Den Europæiske Union opfordrer Moldovas politiske kræfter til fortsat samarbejde med henblik på 
at fortsætte demokratiseringsprocessen og den politiske og økonomiske udvikling af Moldova, 
herunder løsning af konflikten i Transdnestrien inden for rammerne af Moldovas territoriale 
integritet. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 23/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om de seneste begivenheder i Bolivia 

 
Bruxelles, den 10. marts 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den bolivianske kongres' enstemmige støtte til 
præsident Carlos Mesa og glæder sig over, at den forfatningsmæssige orden er opretholdt. 
Den Europæiske Union hilser det velkommen, at kongressens flertal støtter programmet for fælles 
forpligtelser sammen med republikkens præsident, og håber, at dette program vil kunne 
konkretiseres i en fremtidig grundlovgivende forsamling. 
 
Den Europæiske Union glæder sig over, at regeringen og kongressen begge agter at etablere en 
dialog for at fremme udviklingen i økonomien og for at nå frem til en aftale, der sikrer intern 
stabilitet. Den Europæiske Union opfordrer i den forbindelse alle de politiske aktører og det civile 
samfund til at bidrage til konstruktive og varige løsninger på de udfordringer, Bolivia står over for. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
 

* * * 
 
 

Nr. 24/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den seneste udvikling i 
Serbien og Montenegro/Kosovo 

Bruxelles, den 10. marts 2005 

 

EU har taget til efterretning, at Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere 
Jugoslavien (ICTY) har rejst tiltale mod Ramush Haradinaj, og udtrykker tilfredshed med dennes 
beslutning om at træde tilbage som Kosovos premierminister og frivilligt tage til Haag . 

Et fuldt og betingelsesløst samarbejde med ICTY er en grundlæggende forudsætning for en fortsat 
tilnærmelse af det vestlige Balkan til EU. 
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EU opfordrer alle i Kosovo og andre steder i regionen til ikke at udnytte denne tiltalerejsning til 
egne formål. Al voldsanvendelse vil være uacceptabel og forsinke den igangværende politiske 
proces. 

EU opfordrer de politiske kræfter i Kosovo til hurtigst muligt at danne en ny regering, som er i 
stand til og besluttet på at fortsætte en effektiv gennemførelse af De Forenede Nationers normer. 
EU lægger fortsat vægt på en videreførelse af den politiske proces, som medio 2005 skal føre til en 
fuldstændig evaluering af de fremskridt, der er gjort. Et positivt resultat af denne evaluering er en 
forudsætning for at overgå til en proces, der i overensstemmelse med De Forenede Nationers 
Sikkerhedsråds resolution 1244 skal afgøre Kosovos fremtidige status. 

EU gentager, at Kosovo ikke kommer til at vende tilbage til situationen før 1999. 

 

 
 
 

Nr. 25/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union 
om Ezzan- amnestiloven i Senegal 

 
Bruxelles, den 11. marts 2005 

 
 
Den 17. februar 2005 rettede EU's trojka inden for rammerne af EU's regelmæssige politiske dialog 
med Senegal i henhold til artikel 8 i Cotonou-aftalen en henvendelse i Dakar til Republikken 
Senegals udenrigsministerium vedrørende Ezzan- amnestiloven, som Senegals nationalforsamling 
vedtog den 7. januar 2005. 
 
Trojkaen henviste bl.a. til forfatningsrådets afgørelse om, at artikel 2 ikke er i overensstemmelse 
med forfatningen, men at forfatningsrådet ikke har kompetence til at vurdere, om loven er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i en international traktat eller aftale. 
 
EU's trojka understregede desuden, at der lægges stor vægt på betingelsesløs overholdelse af 
retsstatsprincipperne og menneskerettighederne, hvilket Senegal også har anerkendt ved at ratificere 
forskellige internationale traktater, og trojkaen fremhævede på ny, at det er EU's holdning, at ingen 
strafbare handlinger bør nyde straffrihed, uanset begrundelse. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
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Nr 26/05 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union 
om Folkerepublikken Kinas Nationale Folkekongres' vedtagelse af en anti-løsrivelseslov 

Bruxelles, den 18. marts 2005 

 

Den Europæiske Union har noteret sig, at Folkerepublikken Kinas Nationale Folkekongres har vedtaget en 
anti-løsrivelseslov. 

I den forbindelse ønsker Den Europæiske Union at minde om de faste principper, der ligger bag dens politik, 
dvs. den betydning, den tillægger "Ét Kina" og en fredelig løsning på tvister, der er det eneste middel til at 
bevare stabiliteten i Taiwan-strædet, og dens modstand mod magtanvendelse. 

Den Europæiske Union anmoder alle parter om at undgå enhver ensidig handling, der kan få spændingerne 
til at blusse op på ny. Den finder det beklageligt, hvis denne vedtagelse af en lovgivning, der omtaler 
anvendelse af ikke-fredelige midler, skulle gøre de seneste tegn på forsoning tværs over strædet til skamme. 
Den Europæiske Union opfordrer parterne til at tage initiativer, der kan bidrage til dialog og gensidig 
forståelse i samme ånd som den, der prægede aftalen om direkte flyforbindelser, der blev indgået i 
forbindelse med det kinesiske nytår. 

Den Europæiske Union mener, at forbindelserne tværs over strædet bør bygge på en konstruktiv dialog og 
bestræbelser på at gøre konkrete fremskridt, og gentager, at den er overbevist om, at dette er den eneste 
strategi, der vil være til gavn for begge parter og føre til en fredelig løsning på Taiwan-spørgsmålet. 

De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er 
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer 
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

* * * 

 

Nr. 27/05 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union  
om frivillig udlevering og overførsel af anklagede til Haag 

Bruxelles, den 16. marts 2005 

 
Den Europæiske Union gentager, at de fremskridt, det enkelte land i det vestlige Balkan gør i retning af 
europæisk integration, afhænger af dets bestræbelser for at opfylde alle Københavns-kriterierne og kravene i 
stabiliserings- og associeringsprocessen, herunder at det samarbejder fuldt ud med Det Internationale 
Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY). 
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Den Europæiske Union henviser til sin erklæring af 10. marts 2005 og glæder sig over det stigende antal 
frivillige udleveringer og overførsler af anklagede fra Serbien og Montenegro, herunder Kosovo, og fra 
Bosnien-Hercegovina til ICTY i Haag. Fortsætter denne tendens, vil alle de anklagede, der fortsat unddrager 
sig international retsforfølgning, i sidste ende blive indbragt for tribunalet. EU gentager, at det i denne proces 
er regeringerne i regionen, der bærer hovedansvaret. De vestlige Balkanlandes fulde samarbejde med ICTY 
er fortsat et væsentligt krav, hvis de skal bevæge sig yderligere i retning af Den Europæiske Union, hvilket 
EU fortsat lægger stor vægt på. 

* * * 

 
 
Nr. 28/05 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union  
om de undersøgelser, Kommissionen har foretaget i Liberia 

Bruxelles, den 21. marts 2005 

 
EU følger med stor opmærksomhed situationen i Liberia, som befinder sig på et særligt afgørende tidspunkt i 
sin overgangsproces. 

De mange år med borgerkrig, systematisk plyndring af ressourcer og grusomheder over for befolkningen har 
efterladt dybe spor og har haft betydelige konsekvenser for stabiliteten i hele Mano-bækkenområdet. Nu hvor 
freden er vendt tilbage, hvor genopbygningen af landet er påbegyndt, hvor der er iværksat demobiliserings-, 
afvæbnings- og reintegreringsprogrammer, bør der ikke skyes nogen anstrengelser - og frem for alt fra de 
liberianske myndigheders side - for at landet igen kan opnå den politiske, økonomiske og sociale stabilitet, 
der er nødvendig for landets udvikling og for at de endnu fordrevne befolkningsgrupper kan vende tilbage. I 
den forbindelse ønsker EU at minde om, at der ikke kan tillades nogen form for straffrihed, og at de 
ansvarlige for kriminelle handlinger, uanset arten, skal drages til ansvar for deres handlinger og stilles for 
retten. Stabiliteten er ligeledes væsentlig for befolkningens velfærd i regionen og for deres økonomiske 
fremtid og for at de kan bryde fattigdommens onde cirkel. 

En afgørende dato bliver afholdelsen af valg den 11. oktober 2005. I betragtning af de organisatoriske og 
logistiske problemer, der fortsat skal overvindes, retter EU en appel til alle de politiske kræfter samt til alle 
de liberianske overgangsmyndigheder om at samarbejde indbyrdes, således at tidsplanen og rammerne for 
afholdelsen af disse valg nøje overholdes. 

EU har sammen med sine internationale partnere, bl.a. FN og UNMIL, USA, Ecowas og AU, givet tilsagn 
om at yde en betydelig indsats i den forbindelse. Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Mano-
bækkenområdet vil på mødet den 21. marts undersøge de mange udviklingsmæssige udfordringer, som 
Liberia fortsat står over for, herunder den nødvendige afslutning af DDRR-processen i landet. 

EU retter desuden en appel til de liberianske myndigheder om at påtage sig deres ansvar og sørge for, at alle 
landets ressourcer anvendes til dets genopbygning og dets økonomiske fremtid. 
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EU udtrykker sin dybeste bekymring med hensyn til overgangsmyndighedernes og de liberianske politiske 
kræfters tilsagn om at overvinde nogle af de vigtigste uafklarede problemer og specielt spørgsmålet om 
korruption, som er fremhævet i de seneste rapporter og undersøgelser. I visse nye oplysninger, der kan 
efterprøves på stedet, tales der om et betydeligt omfang af korruption, som i vidt omfang forbliver ustraffet. 
Denne korruption er ødelæggende både for landets image og for den igangværende demokratiske proces og 
kan true afholdelsen af valg og deres internationale anerkendelse. 

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 

* * * 

 
 
Nr. 29/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om løsladelsen af Rebiya Kadeer 

Bruxelles, den 23. marts 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at Rebiya Kadeer, der i 2000 blev idømt otte års fængsel, 
den 17. marts blev løsladt før tiden af de kinesiske myndigheder. Den Europæiske Union havde gennem flere 
år inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina ihærdigt anmodet om løsladelse 
af Rebiya Kadeer. 

EU erindrer imidlertid om sine betænkeligheder med hensyn til menneskerettighedssituationen i Xinjiang, 
navnlig hvad angår respekten for religiøse og kulturelle rettigheder. 

Den Europæiske Union gentager desuden sit ønske om, at der snart vil blive løsladt flere fanger. 

De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der er 
omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og 
Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

* * * 
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Nr. 30/05 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union  
vedrørende Rådets fælles holdning 2005/227/FUSP af 16. marts 2005 om forlængelse af 

foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale 
Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) 

Bruxelles, den 22. marts 2005 

 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien* og EFTA-landene 
Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2005/227/FUSP af 16. marts 2005 om 
forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale 
Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY). De vil drage omsorg for, at deres 
nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning. 

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

* * * 

Nr. 31/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Aserbajdsjans præsidents benådning af politiske fanger 

Bruxelles, den 30. marts 2005 

 
Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at Aserbajdsjans præsident Aliev den 20. marts 2005 
har undertegnet et dekret om benådning af 115 fanger, hvoraf de 53 af Europarådets eksperter betegnes som 
"politiske fanger". EU noterer sig med tilfredshed, at de politiske ledere, der blev fængslet efter 
begivenhederne i oktober 2003, nu er blevet løsladt. 

Aserbajdsjan markerer således en ny fase i overholdelsen af sine forpligtelser over for Europarådet. 

EU er imidlertid stadig betænkelig ved, at de øvrige politiske fanger ikke er blevet løsladt, og opfordrer 
indtrængende Aserbajdsjans regering til snarest at løslade disse og til at overholde Aserbajdsjans 
forpligtelser over for Europarådet og OSCE. 

"De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle kandidatlande, der 
er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island og Norge, der er 
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring." 

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

77

Bulletin 11.04.2005 
 

- DA - PE 356.655 

 

Nr. 32/05 

Erklæring fra Den Europæiske Union om situationen  
i Kirgisistan 

Bruxelles, den 30. marts 2005 
 
Den Europæiske Union følger nøje og i tæt kontakt med OSCE udviklingen i situationen i Kirgisistan. Den 
Europæiske Union noterer sig, at den kirgisiske premierminister Tanajev og hans regering er trådt tilbage. 

Den Europæiske Union appellerer indtrængende til de nyudnævnte ledere om snarest muligt at genoprette 
lov og orden, indlede en dialog med alle implicerede politiske kræfter og iværksætte en national 
forsoningspolitik, så der kan sikres stabilitet og velstand i Kirgisistan på længere sigt. Den Europæiske 
Union noterer sig, at det kirgisiske parlament har besluttet, at der skal afholdes præsidentvalg inden for tre 
måneder samt parlamentsvalg inden for seks måneder. 

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende de nye kirgisiske ledere til fuldt ud at respektere de 
demokratiske værdier og menneskerettighederne. Den Europæiske Union opfordrer de nye ledere til at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at garantere sikkerhed og stabilitet i landet. Den Europæiske Union er 
rede til at samarbejde med dem om dette og til at støtte OSCE's indsats med henblik herpå. 

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

* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

* * * 

 
 
 
Nr. 33/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om sagerne mod Mikhail Marinich og Yuri Bandazhevsky 

 
Bruxelles, den 1. april 2005 

 
Den Europæiske Union følger sagen mod Mikhail Marinich på nært hold. Den Europæiske Union 
noterer sig med foruroligelse Mikhail Marinichs svigtende helbred og opfordrer indtrængende de 
belarussiske myndigheder til at påse, at Mikhail Marinich får de lægeundersøgelser og den 
medicinske behandling, der er nødvendige for hans rekonvalescens. 
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Den Europæiske Union ser med tilfredshed, at myndighederne inden for fængselsvæsenet og 
komitéen for fuldbyrdelse af straffene har samarbejdet om tilrettelæggelsen af EU's lokale 
formandskabs besøg hos Mikhail Marinich. Den Europæiske Union minder om sin tidligere 
erklæring af 12. januar 2005 og er fortsat overbevist om, at der ligger politiske motiver til grund for 
sagen mod Mikhail Marinich, der er blevet retsforfulgt på baggrund af en tvivlsom anklage og 
idømt en urimelig hård dom. Den Europæiske Union opfordrer de belarussiske myndigheder til at 
genoverveje deres afgørelse og løslade Mikhail Marinich. 
 
Den Europæiske Union følger ligeledes på nært hold de øvrige belarussiske statsborgere, der er 
tilbageholdt i landet, navnlig professor Bandazhevsky, som den fortsat ønsker sat på fri fod. Den 
opfordrer de belarussiske myndigheder til at træffe de nødvendige foranstaltninger, for at professor 
Bandazhevsky kan få adgang til al den hjælp, som hans helbredstilstand kræver. 
 
Den Europæiske Union opfordrer de belarussiske myndigheder til at påse, at forsvarets rettigheder 
bliver behørigt overholdt under hele den retslige behandling i overensstemmelse med deres 
forpligtelser. 
 
"De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandet Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro samt EFTA-
landene Island og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
tilslutter sig denne erklæring." 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENARFORSAMLINGEN 
 

DEN 9.-10. FEBRUAR 2005 
 
 

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER 
 
 
 
 
 
 

 
På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på 
de officielle EU-sprog: 
 
http://www.esc.eu.int (under "Documents") 
 
 

 

http://www.cese.europa.eu
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I plenarforsamlingen deltog arbejds- og beskæftigelsesminister François Biltgen, som præsenterede 
det luxembourgske formandskabs program, samt José Manuel Barroso, formand for Europa-
Kommissionen, som fremlagde Kommissionens program. 
 
 
 
1. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 

 
• Beskæftigelsespolitikken: EØSU's rolle efter udvidelsen og i lyset af Lissabon-processen 
− Ordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagerne – AT) 

 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 135/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 

Lissabon-rådet beskæftigede sig ikke bare med udsigterne til "mere beskæftigelse", men slog 
også fast, at yde- og konkurrenceevnen først og fremmest skal sikres ved at fremme innovation 
og jobkvalitet. Investeringer i humankapital, forskning, teknologi og innovation fik derfor 
samme prioritering som arbejdsmarkeds- og strukturpolitiske foranstaltninger. 

 
Trods nogen succes i begyndelsen er Europa stadig fjernt fra sine ambitiøse mål. 

 
I Lissabon forudsatte man en årlig real BNP-vækst på 3% i gennemsnit. Men i stedet for det 
ventede opsving har den økonomiske situation forværret sig hastigt siden 2000. 

 
Bag den svækkede vækst de seneste år ligger der i højere grad makroøkonomiske end 
strukturpolitiske årsager. Derfor har udvalget  allerede flere gange kraftigt gjort opmærksom på, 
at der i henstillingerne i forbindelse med retningslinjerne for den europæiske økonomiske politik 
skal tages hensyn til denne kendsgerning. 

 
Når målet er at skabe flere og bedre arbejdspladser, er det i den nuværende situation først og 
fremmest af betydning at sætte gang i økonomien og fremme fornuftige strukturreformer. Kun på 
den måde kan virkningen og accepten af reformer forøges. Makroøkonomisk politik og 
strukturreformer skal supplere hinanden uden at erstatte hinanden. 

 
Der må også tages større hensyn til Kommissionens reformforslag om i højere grad at orientere 
vækst- og stabilitetspagten ud fra hensynet til væksten, bl.a. ved i forbindelse med beregningen 
af underskud at se bort fra strategiske investeringer i vækst og beskæftigelse (først og fremmest 
investeringer i F&U samt uddannelse). 

 
Efterspørgselskomponenterne forbrug og private og offentlige investeringer skal styrkes 
mærkbart og suppleres med intelligent udformede strukturreformer. 
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Fremme af jobegnethed, fjernelse af kvalifikationsmæssige mangler og integration af vanskeligt 
stillede grupper på arbejdsmarkedet må prioriteres frem for opfordringer til løntilbageholdenhed, 
forringelse af arbejdsretlige normer, forøgelse af atypiske ansættelsesforhold og nedskæring af 
de sociale ydelser. 

  
EØSU er rede til som led i den europæiske beskæftigelsespolitik at stille sin sagkundskab til 
rådighed og bidrage til ekspertisen og til den nødvendige formidling af Lissabon-strategien over 
for Europas borgere. 

 
– Kontaktperson: Alan Hick 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Integreret handlingsprogram inden for livslang læring 
− Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagerne – EL) 

 
− Reference: KOM(2004) 474 endelig – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 

At gribe Kommissionens forslag kreativt an fordrer nødvendigvis en sammensat procedure. En 
sådan forudsætter både generelt og specifikt kendskab til målsætninger, midler og problemer i 
forbindelse med udviklingen af den europæiske uddannelsespolitik samt mulighed for 
integration og sammenkædning af valg på uddannelsesområdet med Unionens målsætninger for 
det 21. århundrede, navnlig de store målsætninger i indeværende årti. Endelig kræves der 
fremsynethed, så man i dag træffer de rigtige beslutninger for fremtiden.   
 
EØSU's holdning er klar, hvad angår den indbyrdes vægtning af de aktuelle centrale mål for 
Unionen. Udvalget har også formuleret en holdning til, hvordan livslang læring kædes sammen 
med disse målsætninger. EØSU's synspunkter blev nedfældet i en sonderende udtalelse om 
"uddannelse og produktivitet", som udvalget udarbejdede for nylig på anmodning fra det 
hollandske formandskab. EØSU's tilgang til Kommissionens her behandlede forslag er i høj grad 
betinget af disse tidligere formulerede synspunkter. 
 
EØSU's tilgang bestemmes også af dets erfaringer med den hidtidige gennemførelse af Unionens 
politikker og programmer for kultur, uddannelse og erhvervsuddannelse, ungdom og sport.  
 
Erfaringerne er – på nogle få undtagelser nær – positive. Programmerne opfattes som 
 
• et bindeled af høj kvalitet og stor effektivitet for kommunikationen mellem Unionens 

organer (især Kommissionen) og de europæiske borgere; 
 
• et grundlæggende udviklingsfelt i EU for personers, tankers og god praksis' mobilitet; 
 
• et handlefelt, der både nu og på længere sigt giver et højt niveau af europæisk merværdi. 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 

 

82 

Bulletin 11.04.2005 
 

- DA - PE 356.655 

 
Opmærksomheden henledes på, at de europæiske uddannelsesprogrammer hidtil har været 
blandt de få initiativer, der henvender sig direkte til EU-borgerne. Derfor skal det nye program 
have som mål dels at fremme en demokratisk udvikling på grundlag af deltagerdemokratiske 
idealer og aktive borgere, dels at fremme beskæftigelse og et alsidigt arbejdsmarked. 
Programmet skal gøre det muligt for EU-borgere at uddanne sig til helstøbte personer med up-
to-date faglig viden, så flere kan udnytte deres potentiale. Det er vigtigt for Unionens fremtid og 
forholdet til borgerne, at der udvikles et integreret program, som henvender sig til forskellige 
aldersgrupper, enkeltpersoner, arbejdspladsen, små og mellemstore virksomheder og 
arbejdsmarkedsparterne. 
 

– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tlf.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
2.  LIGESTILLING  

 
• 10 år efter Beijing: vurdering af fremskridtene på området for ligestilling mellem mænd og 

kvinder i Europa og i udviklingslandene  
–   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne – IT) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 128/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
FN's engagement har været afgørende for ligestillingsproblematikkens internationale betydning. 
I tiden fra den 28. februar til den 11. marts 2005 vil det 49. møde i FN's kommission for kvinders 
status (CSW) handle om at gøre status over gennemførelsen af handlingsplatformen og 
Beijing-erklæringen, som blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference (Beijing, 1995). 
I lyset af EØSU's opbyggede erfaring gennem vedvarende overvågning af temaer vedrørende 
ligestilling mellem kønnene vil det også være nyttigt at lade repræsentanter fra EØSU indgå i 
Kommissionens delegation på den 49. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW). 
 
Selv om der på FN-plan er blevet fastlagt en betydelig lovramme for opnåelse af ligestilling 
mellem kønnene, er der ofte ikke sammenhæng mellem de intentioner, der er nedfældet på papir, 
og den praktiske gennemførelse af principperne internt i landene og i deres handels- og 
udviklingspolitikker. 
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I Den Europæiske Union er emnet ligestilling mellem mænd og kvinder blevet yderligere 
kodificeret med Amsterdam-traktaten, hvormed man vedtog den dobbelte indfaldsvinkel, som 
gør, at man parallelt arbejder på at kønsmainstreame alle EU's politikker og at gennemføre 
specifikke aktioner til fordel for kvinder. Imidlertid synes der kun at være truffet sporadiske 
foranstaltninger til at forbedre arbejdskvaliteten og karrieremulighederne, fremme andelen af 
kvindelige iværksættere og mindske lønforskellene og fremme andelen af kvinder inden for ny 
teknologi. Hvad angår forening af familie- og arbejdslivet, er der utallige aktioner, som sigter 
mod børnepasningsordninger, men kun ganske få, som eksplicit tager sigte på de ældre eller ikke 
selvhjulpne familiemedlemmer. 
 
Hvad angår udviklings- og handelspolitikker er det nødvendigt fortsat at styrke den 
inddragelsesbaserede fremgangsmåde i almindelighed og kvinders rolle i særdeleshed. Der skal 
sikres fuld inddragelse af kvindelige interessegrupper i formuleringen af udviklingspolitikker og 
fastlæggelse af nationale strategidokumenter i de enkelte lande. Man skal især også øge de 
finansieringsmidler, som retter sig specifikt mod kvinder, så de derved styrkes i økonomisk og 
social henseende. Effekten af handelsaftaler og udviklingspolitikker bør overvåges, også på det 
mikroøkonomiske plan, ved at lave specifikke analyser af deres virkning på levevilkårene blandt 
de svageste grupper og tage højde for kønsbaserede forskelle. 
 
Selv om EU-politikkerne til fordel for kvinder er blevet styrket, er der desværre stadig behov for 
positive aktioner og den størst mulige indsats fra medlemsstaternes side, hvis de opstillede 
målsætninger rent faktisk skal nås, eftersom ansvaret for gennemførelsen af disse politikker først 
og fremmest påhviler medlemsstaterne. 
 

− Kontaktperson: Maarit Laurila 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3.  DET INDRE MARKED - TJENESTEYDELSER 
 

• Tjenesteydelser i det indre marked  
– Ordfører: Arno Metzler (Andre Interesser – DE) 
– Medordfører: Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagerne – SE) 
 
– Reference: KOM(2004) 2 endelig – 2004/001 (COD) – CESE 137/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
Udvalget ser med tilfredshed på Kommissionens målsætning med forslaget til direktiv, nemlig at 
virkeliggøre det indre marked og tage yderligere skridt til at opfylde Lissabon-strategiens mål). 
Udvalget mener i øvrigt, at de ændringer og afklaringer, som foreslås i denne udtalelse, bør 
indarbejdes i direktivforslaget, således at dette mål også virkelig kan nås. 
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Harmonisering af visse tjenester i en tofaset overgangsperiode: Udvalget mener, at det er for 
tidligt at anvende oprindelseslandsprincippet på området for grænseoverskridende tjenester. 
Rent generelt henstiller udvalget, at man undersøger, om det er muligt at anvende dette princip i 
de forskellige sektorer.  
 
Spørgsmål i forbindelse med den sociale dimension: Direktivforslaget må ikke føre til svækkelse 
af de eksisterende sociale, løn- og sikkerhedsmæssige normer på arbejdspladsen, især ikke af 
dem, der er fastlagt i udstationeringsdirektivet.  
 
Anvendelsesområde og lovvalgsnormer: Bestemmelserne om anvendelsesområde, undtagelser 
og lovvalgskonflikter i forbindelse med anvendelsen af oprindelseslandsprincippet på 
grænseoverskridende tjenestehandel bør fastlægges nøjere og afgrænses klarere indbyrdes. Alle 
forsyningspligtydelser bør udelukkes fra tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde, indtil 
der er fastlagt en fællesskabsramme. 
 
Et centralt register for grænseoverskridende virksomhed: Ifølge udvalget bør man overveje, om 
oprettelsen af et centralt register for hele EU til indførelse af oplysninger og forseelser 
konstateret under gennemførelsen er en effektiv og nyttig måde at opfylde de i direktivforslaget 
fastlagte krav til kontrol med visse tjenesteydere som f.eks. de frie erhverv.  
 
Forbedring af de empiriske opgørelsesmetoder. 
 
Kvalitetssikring og åben prisfastsættelse: Forbrugerbeskyttelsen bør opretholdes.  
 

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

 
• Hvidbog om forsyningspligtydelser  
– Ordfører: Raymond Hencks (Lønmodtagerne – LU) 
– Medordfører: Bernardo Hernández Bataller (Andre Interesser – ES) 
 
–   Reference: KOM(2004) 374 endelig – CESE 121/2005 

 
–   Hovedpunkter: 

 
Forsyningspligtydelser står ikke kun i centrum for den økonomiske konkurrenceevne, men er 
ligeledes et nøgleelement på det sociale og miljømæssige område. De er et supplement til de tre 
mål (økonomi, sociale aspekter, miljø) i Lissabon-strategien og en væsentlig og uundværlig 
forudsætning for at gøre EU til det mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede 
samfund. 
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EØSU glæder sig over offentliggørelsen af hvidbogen. Det bifalder især den kendsgerning, at 
hvidbogen indeholder en præcis kalender for de forslag og foranstaltninger, som 
Europa-Kommissionen forpligter sig til at træffe med henblik på at anvende hvidbogens 
principper og retningslinjer i de kommende år. 
 
EØSU tager de ni principper og otte nye retningslinjer, som foreslås heri for at styrke 
tilstedeværelsen af forsyningspligtydelser, til efterretning. EØSU beklager imidlertid, at dets 
utallige opfordringer gennem de seneste år til at vedtage et rammedirektiv eller en rammelov, 
som giver mulighed for at sikre forsyningspligtydelsenes eksistens, definitions- og 
organisationsfriheden i medlemsstaterne, det frie valg af forvaltningssystemer, ydelsernes 
finansiering på langt sigt, evalueringen af ydelserne, forbrugernes rettigheder osv. endnu ikke er 
efterkommet, selv om Kommissionen forpligter sig til at udgive en rapport om spørgsmålet 
inden udgangen af 2005. 
 
Borgernes ret til at nyde godt af tilgængelige, overkommelige og effektive tjenesteydelser af 
almen interesse skal bevares og befæstes af hensyn til solidariteten og den økonomiske og 
sociale samhørighed, som anerkendes blandt de grundlæggende principper i traktaten.  
 
Derfor bør der udvikles en række universelle principper for heterogene ydelser, hvis 
leveringsmetoder varierer fra én medlemsstat til en anden, idet nærhedsprincippet samtidig skal 
respekteres fuldt ud. 

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
• Jernbanepakken 
– Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagerne – PT) 

 
 –   Reference: KOM(2004) 139 endelig – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 

  KOM(2004) 142 endelig – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
  KOM(2004) 143 endelig – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 

   KOM(2004) 144 endelig – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
– Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at enhver beslutning om liberalisering af international personbefordring skal 
baseres på et klart og indgående kendskab til de overordnede virkninger på personbefordring 
med jernbane og til resultatet af de foranstaltninger, der blev truffet inden for rammerne af den 
første og anden jernbanepakke. 
EØSU mener derfor, at Kommissionen burde have udarbejdet en udtømmende analyse af 
fordelene og ulemperne, før den fremsatte sit forslag om liberalisering. Der er især behov for en 
analyse af konsekvenserne for den regionale transport og jernbanetransporten som en offentlig 
tjeneste, kvaliteten af den service, der tilbydes passagererne, af ansættelses- og arbejdsvilkårene, 
især i de nye medlemsstaters jernbanevirksomheder. 
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EØSU opfordrer desuden Kommissionen til at fremlægge rapporten om gennemførelsen af 
liberaliseringen af markedet for jernbanegodstransport som påkrævet i direktiv 91/440/EØF 
(ændret ved direktiv 2004/51/EF). 
 
Hvad angår direktivforslaget om certificering af togpersonale beklager EØSU, at denne sociale 
foranstaltning lægges frem som sidste led i en kæde af europæiske lovbestemmelser om 
liberalisering af jernbanegodssektoren. EØSU beder derfor Kommissionen om at afkorte det 
meget lange tidsrum, der er mellem den fuldstændige liberalisering af markedet for 
jernbanegodstransport og de frister, der er fastlagt for indførelsen af certificeringen. 
EØSU bifalder desuden de europæiske arbejdsmarkedsparters aftale om visse aspekter af 
arbejdsvilkårene for det kørende personale i grænseoverskridende jernbanetrafik og opfordrer 
Kommissionen til at forelægge aftalen for Rådet med henblik på vedtagelse. 
 
Hvad angår internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, mener EØSU, 
at de bestemmelser, der gælder for jernbanesektoren, ikke må være strengere end dem, der 
gælder for flytrafikken. Efter EØSU's mening bør visse bestemmelser i forordningsforslaget 
vedrørende erstatningsansvar for følgeskader, fastsættelse af øvre grænser for erstatningsansvar 
og undtagelser i forbindelse med aflysninger af tog forbedres.  
 
Endelig bifalder EØSU foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af 
jernbanegodstransporten, men understreger følgende: 

− Positive incitamenter ville have været at foretrække i stedet for strenge 
erstatningsordninger, som kan føre til et kompliceret erstatningssystem.  

− Foranstaltningerne bør ikke resultere i diskriminering over for andre transportformer. 
 
Endvidere opfordrer EØSU Kommissionen til at undersøge foranstaltningernes konsekvenser for 
virksomheder og infrastrukturforvaltere i de nye medlemsstater. 

 
– Kontaktperson: Luís Lobo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• GALILEO: Etablering, ibrugtagning og drift 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 477 endelig – 2004/0156 (COD) – CESE 123/2005 
  
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 

 

87

Bulletin 11.04.2005 
 

- DA - PE 356.655 

 
4.  KONKURRENCEPOLITIK OG FORBRUGERBESKYTTELSE 

 
• XXXIII. beretning om konkurrencepolitikken  
– Ordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagerne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 658 endelig – CESE 118/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
EØSU understreger, at det er nødvendigt at styrke industriens konkurrenceevne og tilskynde til 
forskning, udvikling og innovation i alle sektorer.  
 
EØSU går ind for et mere funktionelt forhold mellem konkurrencepolitikken og 
forbrugerpolitikken.  
 
Reformprocessen til rationalisering og forenkling af procedurerne for kontrollen med statsstøtte 
har gjort store fremskridt. Man har fulgt den retningslinje, som Det Europæiske Råd fastlagde i 
Stockholm, om at sænke støtteniveauet og omlægge støtten i retning af horisontale målsætninger 
af fællesskabsinteresse, herunder målsætningerne om samhørighed. 
 
EØSU understreger behovet for at vedtage en klar retsakt om forsyningspligtydelser.  
 
Det er sund fornuft at understrege, at også udbuddet af tjenesteydelser bør overholde 
konkurrencereglerne. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen til at indfri løftet om at offentliggøre en ny rapport i 2005 om 
"hvordan afskaffelsen af restriktive og uberettigede regler skrider frem".  
 
Den fremadskridende konvergensproces mellem telekommunikation, informationsteknologi, tv 
og forlagsvirksomhed gør det til en kompleks opgave at indkredse de strukturer, som de 
forskellige markeder ofte får. Hvis denne proces ikke gribes rigtigt an, risikerer man også, at 
effektiviteten af konkurrencereglerne forringes og princippet om pluralisme svækkes.  
 

– Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Forbrugerpolitikken efter EU's udvidelse  
– Ordfører: Jorge Pegado Liz  (Andre Interesser – PT) 
 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 141/2005 
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–  Hovedpunkter: 

 
Med optagelsen af over ti nye medlemsstater, hvor forbrugerbeskyttelse er et ret nyt begreb, må 
hele forbrugerpolitikken nytænkes for at tilpasse den til de nye realiteter på et marked med 
næsten 500 mio. forbrugere. 
 
EØSU definerer i sin udtalelse de mest presserende opgaver for forbrugerpolitikken. 
 
EØSU mener, at der gradvis og uden at forglemme behovet for at opretholde balancen mellem 
de forskellige interesser, bør arbejdes videre på igangværende eller nye lovgivningsinitiativer, 
især på de områder, der nøje beskrives i udtalelsen.  
 
Endvidere mener EØSU, at den gældende EU-lovgivning bør revideres og modstridende 
bestemmelser udryddes for at tilpasse lovgivningen til det udvidede indre marked, med særlig 
vægt på områder, der behandles i udtalelsen. 
 
EØSU henviser til sit forslag om oprettelse af et EU-forskningscenter for forbrugerspørgsmål, 
som skal bidrage til videngrundlaget for forbrugerpolitikken. 
 
EØSU anbefaler Kommissionen at tage hensyn til forslagene og ideerne i nærværende udtalelse 
ved fastlæggelsen af nye retningslinier for forbrugerpolitikken og regelmæssigt at offentliggøre 
rapporter om situationen på forbrugs- og forbrugerområdet i Europa. 
 

–     Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Audiovisuelle tjenester/Beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed  
–   Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser – PT) 
  
–   Reference: KOM(2004) 341 endelig – 2004/0117 (COD) – CESE 134/2005 
  
– Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. DET INDRE MARKED – HARMONISERING AF FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN 

• Samregulering og selvregulering i det indre marked – den nuværende situation 
– Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne – FR) 
 
– Reference:  Informationsrapport – CESE 1182/2004 fin 
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– Hovedpunkter: 

 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om at anerkende og opstille 
rammer for de samregulerings- og selvreguleringstiltag, der kan udgøre et nyttigt supplement til 
lovgivningen. Den interinstitutionelle aftale af 16. december 20031 fastsætter nærmere regler 
herfor i form af ramme- og overvågningsbestemmelser. 
 
Muligheder og begrænsninger 
 
Der er en række potentielle fordele ved samregulering og selvregulering: forenkling af reglerne 
for det indre marked, lettelse af lovgivningsproceduren, hurtigere tilpasning til ændringer og øget 
inddragelse af de økonomiske aktører og det organiserede civilsamfund, hvorved grundlaget for 
den europæiske integration styrkes.  
 
Der er dog også begrænsninger, som navnlig vedrører betingelserne for reglernes anvendelse og 
de eventuelle sanktioner i tilfælde af, at disse regler ikke overholdes. Også andre problemer kan 
opstå og nødvendiggøre kontrol; det gælder navnlig kompatibiliteten med eksisterende 
lovbestemmelser og indvirkningen på konkurrencen.  

 
Man har stadig ikke tilstrækkeligt kendskab til den reelle situation, hvad angår samregulering og 
selvregulering i det indre marked. Formålet med udvalgets informationsrapport og de seneste 
høring, som er blevet foranstaltet af EØSU's Markedsobservatorium, er primært at få og formidle 
et klarere billede af den nuværende situation omkring samregulering og selvregulering i det indre 
marked og at fremme udbredelsen af  bedste praksis. 
 

– Kontaktperson:  Jean-Pierre Faure  
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
• Clearing og afvikling 
– Ordfører:  Umberto Burani (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 312 endelig – CESE 138/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
Indførelsen af et integreret og effektivt kapitalmarked i Europa er et af de vigtigste og mest 
ambitiøse økonomiske projekter i Den Europæiske Union for øjeblikket.  
 
Rent indenlandske clearing- og afviklingsaktiviteter i EU er forholdsvis omkostningseffektive 
og sikre. Men grænseoverskridende ordninger er komplicerede og fragmenterede, hvilket 
resulterer i langt højere omkostninger, risici og manglende effektivitet.  
 

                                                      
1  EUT C 321 af 31.12.2003. 
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EØSU har med stor interesse gennemgået Kommissionens meddelelse og analyseret den på 
baggrund af først og fremmest arbejdsmarkedsparternes synspunkt, som det jo repræsenterer. 
Udvalget er enigt i tilgangen og retningslinjerne.  
 
EØSU mener imidlertid, at markederne med de nuværende regler har vist sig i stand til at 
overvinde svære situationer, og myndighederne har også haft kontrol over de vanskeligste 
situationer.  
 
Beslutningerne bør efter EØSU's mening ikke kun tages af konkurrencemyndighederne. Den 
bindende udtalelse fra tilsynsmyndigheden burde anvendes fra nu af, selvom det ikke altid sker 
overalt. Ønsket om at åbne markederne og overholde konkurrencereglerne må ikke gå ud over 
markedernes sikkerhed. Dette aspekt kan kun vurderes af dem, der har ansvaret herfor. 
 

–    Kontaktperson:  João Pereira dos Santos  
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Betalingspåbudsprocedure  
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser – PT) 
 
– Reference: KOM(2004) 173 endelig – 2004/0055 (COD) – CESE 133/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
EØSU hilser fremlæggelsen af dette forordningsforslag velkommen. De fleste af EØSU's 
kommentarer til grønbogen er indarbejdet i dette forslag. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen til at se nærmere på muligheden for at udvide 
anvendelsesområdet for dette forordningsforslag til Det Europæiske Økonomiske Område. 
 
Kommissionen mener, at den europæiske betalingspåbudsprocedure kan eksistere side om side 
med nationale procedurer af samme art og med samme mål. EØSU mener dog, at der kun bør 
være én betalingspåbudsprocedure, nemlig den der fastlægges i det foreliggende forslag til 
forordning.  
 
EØSU's udtalelse indeholder også en detaljeret gennemgang af artiklerne i forordningsforslaget. 
 

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

 

• Regioner med permanente naturbetingede og strukturelle handicap  
–   Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgiverne – PT) 

 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 140/2005 
 
− Hovedpunkter:  

 
I betragtning af de problemer, der er knyttet til transport, telekommunikation, infrastruktur, 
adgang til offentlige tjenester, miljø og beskæftigelse, og i lyset af de muligheder, som især 
turismen byder på, mener EØSU, at en effektiv politik for regioner med permanente handicap 
bør hvile på de tre principper om "varighed", "positiv forskelsbehandling" og "proportionalitet" 
samt en række mål af social, økonomisk og miljømæssig art. 
 
En sådan politik bør således bestå i en pakke af foranstaltninger, der i så vid udstrækning som 
muligt gør disse områder mindre sårbare og bidrager til reelt at skabe lige muligheder i forhold 
til resten af EU. Da en sådan politik vil være et svar på objektive naturlige begrænsninger, bør 
den gradueres i forhold til disse begrænsningers omfang. Derfor skal den ikke være en 
erstatning, men et supplement til de traditionelle foranstaltninger som led i politikken for 
økonomisk og social samhørighed. 
 

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

 
 

7. MILJØBESKYTTELSE 
 

• Finansiering af Natura 2000 
– Ordfører: Lutz Ribbe (Andre Interesser – DE) 

 
–   Reference: KOM(2004) 431 endelig – CESE 136/2005 

 
–   Hovedpunkter: 

 
EØSU slår fast, at de forskellige kultur- og naturlandskaber udgør en enestående og 
bevaringsværdig naturarv, men at naturbeskyttelse imidlertid ikke kun er et mål i sig selv. 
Naturen er det nødvendige livsgrundlag og økonomiske grundlag og udgør ikke mindst en vigtig 
ressource for økonomisk aktivitet. 
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EØSU forstår begrundelsen for den af Kommissionen valgte finansieringsløsning, dvs. 
videreudvikling af eksisterende støtteinstrumenter. Hvis de eksisterende finansieringsfonde 
forvaltes og anvendes på en måde, der tager større hensyn til naturbeskyttelsen, får de ansvarlige 
organer i medlemsstaterne øget fleksibilitet og flere handlingsmuligheder. I den forbindelse må 
det imidlertid sikres, at EU-midler i fremtiden ikke anvendes til medfinansiering af 
miljøskadelige projekter for senere at blive brugt igen til at udbedre de derved opståede skader 
på natur og miljø. 
 
Diskussionen om finansiering af Natura 2000-lokaliteter må finde sted i lyset af det forventede 
tovtrækkeri om størrelsen af EU's samlede budget og fordelingen af midlerne mellem regionerne 
og mellem de forskellige politikområder. Det må sikres, at naturbeskyttelsen ikke af 
medlemsstaterne underordnes andre opgaver. Naturbeskyttelse er, som stats- og 
regeringscheferne ofte har fremhævet, en samfundsopgave, en politisk pligt, som det er helt 
nødvendigt at finansiere. 
 
Der skal øremærkes midler til helt nødvendige opgaveområder under Natura 2000 (f.eks. 
kompensationsbeløb eller incitamenter til ejere og brugere af jord). I modsat fald kan EØSU ikke 
støtte princippet om at integrere finansieringen af Natura 2000 i de eksisterende fonde, men må, 
ligesom et stort antal af de interessenter, der var involveret i de indledende stadier, gå ind for, at 
der oprettes særskilte finansieringsinstrumenter. 
 

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

 
• Undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet 
–   Ordfører: Leif E. Nielsen (Andre Interesser – DK) 

 
–   Reference: KOM(2004) 712 endelig – 2004/0254 (CNS) –  CESE 127/2005 

 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek  

   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• Kemikalielovgivning (REACH) 
– Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne – UK) 
– Medordfører: Julius Hosman (Delegeret – NL) 
  
– Reference: Informationsrapport - KOM(2003) 644 endelig – 2003/0256-0257 (COD) –  
   CESE 242/2004 fin rev. 

  
–   Hovedpunkter: 

 
Denne informationsrapport omhandler konsekvenserne med hensyn til konkurrenceevne og 
industrielle ændringer for de sektorer, som både forsyner og konkurrerer med den kemiske 
industri  
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Generelt beror en af REACH-forslagets svagheder på manglende klarhed og svage definitioner. 
Forslaget er i høj grad baseret på de definitioner af ”stof” og ”præparat”, der blev udviklet i 
midten af 1960'erne. Men ordet ”kemisk” er ikke defineret, selv om det anvendes bredt i 
dokumentet.  
 
Forslaget er alt for komplekst i opstilling og disposition og problemerne med rækkevidde og 
definitioner skærpes, fordi forslaget, selv om det er baseret på den kemiske industri, ikke 
afspejler den konkrete virkelighed med hensyn til nuværende eller planlagt praksis i de 
omhandlede sektorer.  
 
Forslaget vil ramme SMV hårdest, hvilket analyseres detaljeret i rapporten. Navnlig vil de 
uforholdsmæssigt høje omkostninger og minimale forventede fordele for ansatte og forbrugere 
føre til, at europæiske SMV vil miste afgørende konkurrencefordele i forhold til de 
konkurrerende producenter i lande uden for EU. 
 
Hensigten med forslaget er angiveligt at sikre beskyttelse af arbejdstagere, forbrugere og 
miljøet. De miljømæssige konsekvenser af affaldsbortskaffelse og emissioner, som er godt 
reguleret af en række generelle og sektorspecifikke EU-forskrifter, er generelt undtaget fra 
forslaget og kan derfor ikke trække i retning af de ønskede fordele.  
 
Det bør generelt og for alle sektorer sikres, at den igangværende behandling af REACH-
forslaget ikke resulterer i et uacceptabelt tab af dynamik i testen af de højt prioriterede stoffer. 
Igen er håndhævelse af den eksisterende lovgivning lige så vigtig som at skabe nye initiativer, 
der vil konkurrere om de samme ressourcer. 
 
Det er vigtigt, at de konsekvensanalyser, der nu betegnes som nødvendige, både erkender 
virkeligheden i de omhandlede økonomiske sektorer og på en gennemsigtig og acceptabel måde 
benytter de relevante metoder, f.eks. metoder, der er fastlagt af organisationer som f.eks. OECD. 
 
Hvis man kan nå til enighed om REACH’s formål og anvendelsesområde og om de metoder, der 
skal følges for at vurdere såvel fordele som ulemper, så kan man have tiltro til, at den bedste 
tilgang er benyttet med de største fordele for alle berørte parter. Dette er ikke tilfældet i 
øjeblikket. I bedste fald modsvares de direkte og indirekte omkostninger af potentielle, men 
dårligt definerede fordele andre steder. 
 

–    Kontaktperson:    Jakob Andersen  
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
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• Styring af oversvømmelsesrisikoen  
–   Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagerne – ES) 

 
–    Reference: KOM(2004) 472 endelig – CESE 125/2005 

 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek  
    (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
• Udnyttelse af geotermisk energi - jordvarme  
– Ordfører: Gerd Wolf (Andre Interesser – DE) 
  
–   Reference: Initiativudtalelse – CESE 122/2005 
  
– Kontaktperson:   Siegfried Jantscher  

   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• INSPIRE 
 
–   Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagerne – FR) 

 
–   Reference: KOM(2004) 516 endelig – 2004/0175 (COD) – CESE 124/2005 
 
–   Kontaktperson: Johannes Kind        
    (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
8. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK 

 
• Finansiering af den fælles landbrugspolitik  
–   Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne – DE) 
 
–   Reference: KOM(2004) 489 endelig – 2004/0164 (CNS) – CESE 126/2005 

 
–   Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at der i det foreliggende forordningsforslag indgår flere helt innovative tiltag til 
en bedre budgetteknisk afvikling og forenkling. Oprettelse af to fonde med en klar opgavedeling 
er efter EØSU's mening den rette vej til at nå målet. EØSU mener dog, at forenklingen bør 
kunne mærkes på alle niveauer og gavne både EU, medlemsstaterne og slutmodtagerne, at der 
snarest skal tages skridt til at sikre, at støtten til slutmodtagerne ydes hurtigt og så ukompliceret 
som muligt, og at forenklingsmålet nok er ved at blive opfyldt fra Kommissionens side, mens 
det samme ikke kan siges om medlemsstaterne.  
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EØSU beklager, at betalingsorganerne som følge af de forskellige procedurer for betaling og 
budgetforpligtelse fortsat skal køre med to finansforvaltningssystemer. EØSU finder det vigtigt, 
at de to systemer strømlines så meget som muligt. Dertil behøves yderligere justeringer, især i 
forordningen om støtte til udvikling af landdistrikterne.  
 
EØSU udtrykker principielt tilfredshed med, at bestemmelserne om inddrivning af midler ikke 
placerer ansvaret for udbetalt støtte hos EU alene, men også hos medlemsstaterne. På baggrund 
af mange medlemsstaters kritik af det øgede medansvar vil EØSU nøje påse, at medlemsstaterne 
ikke mister interessen for programmerne – til skade for de potentielle endelige modtagere.  
 
EØSU er bekymret over, at øget teknisk bistand vil medføre en omdirigering af midler fra 
fondenes egentlige mål, som er at støtte landbruget og udviklingen i landdistrikter. En sådan 
indirekte støtte bør ikke tage overhånd og kun være tilladt, hvor det er absolut nødvendigt. I den 
forbindelse er EØSU især kritisk over for EU's støtte til op- og udbygning af forvaltnings- og 
kontrolstrukturer i medlemsstaterne. Dette er utvivlsomt en opgave, som tilkommer 
medlemsstaterne. EØSU anmoder i denne sammenhæng Kommissionen om at rapportere 
tilbage, så der kan holdes et vågent øje med denne støtteindsats. 
 

− Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

9. HANDEL MED TREDJELANDE 
 

• Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle 
toldpræferencer  

–    Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
 

−  Reference: KOM(2004) 699 endelig – 2004/0242 (CNS) – CESE 132/2005 
 

–    Hovedpunkter:  
 

Kommissionen vedtog den 20. oktober 2004 et forslag med detaljerede bestemmelser om EU's 
generelle handelspræferenceordning (GSP) for perioden 2006-2008. Dette forslag bygger på de 
retningslinjer, Kommissionen opstillede i juli 2004. Kommissionen foreslår at forbedre den 
nuværende ordning på en række områder: forenkling (tre arrangementer mod tidligere fem), 
udvidelse af produktdækningen, fokusering på de udviklingslande, der har mest brug for 
præferencer, og indførelse af en yderligere GSP-ordning ("GSP+") for at tilskynde til bæredygtig 
udvikling. 
 
EØSU har slået til lyd for, at den nuværende ordning forenkles og gøres mere gennemsigtig, samt 
at man griber anledningen til at harmonisere, sammenfatte og strømline alle regler og procedurer i 
GSP-ordningen. Det foreslåede arrangement anses i denne henseende for at være en konkret 
forbedring, og EØSU støtter derfor Kommissionens forslag. 
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EØSU går ind for, at antallet af begunstigede lande reduceres, men frygter, at reduktionen ikke vil 
være tilstrækkelig vidtgående. 
 
EØSU mener, at den nye ansporende ordning for bæredygtig udvikling kun i ringe grad vil ændre 
modtagerlandenes handlen sammenlignet med den gamle ordning. 
 
EØSU er bekymret over, at spørgsmålet om svindel i den nuværende ordning ikke synes at være 
blevet effektivt behandlet, og mener, at man kunne have gjort mere i denne henseende. 
 
EØSU er skuffet over, at der ikke er blevet offentliggjort, eller i nogle tilfælde foretaget, nogen 
dybtgående konsekvensanalyser af disse forslag. 
 

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

 
• Offentlige indkøb af forsvarsmateriel 
–    Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgiverne – UK) 

 
–    Reference: KOM(2004) 608 endelig – CESE 129/2005 

  
–    Hovedpunkter: 

 
EØSU's konklusioner kan sammenfattes således: 
 

− Forsvarsmateriel er kun én af forudsætningerne for en effektiv "forsvarsevne". 
Industrien får brug for klare retningslinjer, harmoniserede krav og kontinuitet, hvis det 
skal udfylde sin rolle fuldt ud. Den må også have hovedansvaret for den nødvendige 
omstrukturering. Derudover må industrien forskånes for alt for tunge 
lovgivningsmæssige procedurer. 

 
− Det må afklares præcist, hvilke dele af proceduren for indkøb af forsvarsmateriel der 

skal dækkes af de regler, der er aftalt.  
 

− Der vil stadig være brug for traktatens artikel 296. For at gøre fremskridt i 
begrænsningen af den alt for hyppige anvendelse af den, må Kommissionen fastlægge et 
referencepunkt ved at undersøge, hvor meget der i dag afviges fra reglerne. Det er ikke 
praktisk gennemførligt at føre lister over materiel og procedurer, på hvilke artikel 296 
kan anvendes. 
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− Som et første skridt bør Kommissionen snarest muligt udarbejde en 

"fortolkningsmeddelelse" vedrørende artikel 296. Først efter, at der er indhøstet 
erfaringer med denne meddelelse, vil det være muligt at afgøre, om et 
lovgivningsinstrument også er nødvendigt. 

 
− Materiel med "dobbelt anvendelsesmulighed" bliver mere og mere almindeligt, hvilket 

må hilses velkommen, ikke mindst fordi FTU, som anvendes på militært materiel, også 
potentielt vil kunne anvendes til civile formål.  

 
− EØSU støtter forslaget om, at det europæiske forsvarsagentur (EDA) skal indtage en 

førende rolle. Der må være klarhed over rollefordelingen mellem samtlige deltagende 
agenturer.  

 
–   Kontaktperson: Nemesio Martinez 

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

* * * 
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PLENARFORSAMLINGEN 
 

DEN 9.-10. MARTS 2005 
 
 

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER 
 
 
 
 
 
 

 
På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på 
de officielle EU-sprog: 
 
http://www.esc.eu.int (under "Documents") 
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I plenarforsamlingen deltog Mariann Fischer Boel, medlem af Europa-Kommissionen, i forbindelse 
med vedtagelse af udtalelsen om "Støtte til udvikling af landdistrikterne/ELFUL".   
 
 
1. LISSABON-STRATEGIEN – IVÆRKSÆTTERÅND 
 
Flerårigt SMV-program  
– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 781 endelig – 2004/0272 (COD) – CESE 245/2005 
  
– Hovedpunkter: 
 
EØSU mener, at Generaldirektoratet for Erhvervspolitik snarest muligt bør afholde en række møder 
i de nye medlemsstater med repræsentanter for SMV'ernes organisationer i alle medlemsstaterne 
med henblik på at drøfte bedste praksis og sætte fokus på specifikke problemer i de nye 
medlemsstater. Det vil gøre det muligt at identificere aspekter, som skal uddybes inden for det nye 
rammeprogram.  
 
Udvalget mener, at den fjerde europæiske konference om mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder kunne afholdes i løbet af 2006. 
 
EØSU peger på, at der skal sættes mere fokus på udviklingspolitikker, og at de skal kunne omsættes 
i praksis. For det første er det nødvendigt at intensivere debatten mellem og med de aktører, som 
har virksomhedernes problemer direkte inde på livet (arbejdsgivere og arbejdstagere). For det andet 
må man erkende, at mikrovirksomhedernes og de små virksomheders problemer enten er forskellige 
fra de store virksomheders problemer eller også minder om disse, men opviser andre karakteristika. 
EØSU opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge Parlamentet og EØSU en rapport om 
iværksatte foranstaltninger. 
 
–    Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
Andelsselskaber  
– Ordfører: Jean François Hoffelt (Andre Interesser – BE) 
  
– Reference: KOM(2004) 18 endelig – CESE 243/2005 
  
– Hovedpunkter: 
 
EØSU støtter især, at fremme af den kooperative iværksætterånd prioriteres.  
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EØSU støtter meddelelsens væsentligste retningslinjer, men mener dog, at det havde været 
hensigtsmæssigt at lade visse aktioner få mere konkret vægt ved at basere dem på en forud fastlagt 
tidsplan. EØSU anbefaler således, at der snarest følges op på de forudsete aktioner, og at man ikke 
venter til efter 2008, som Kommissionen foreslår.  
 
– Kontaktperson:  Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
2. LISSABON-STRATEGIEN – DEN EUROPÆISKE 

INVESTERINGSBANKS ROLLE 
 
Den Europæiske Investeringsbanks rolle i forbindelse med offentlig-private partnerskaber (OPP) 
–  Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgiverne – FR) 
 
Reference: Initiativudtalelse – CESE 255/2005 
 
Hovedpunkter:  
 
Denne udtalelse trækker i vidt omfang på det baggrundsdokument, som EIB udarbejdede for EØSU 
i juli 2004 (EIB's rolle i offentlig-private partnerskaber (OPP), Den Europæiske Investeringsbank, 
juli 2004). Dokumentet blev udarbejdet til EØSU's studiegruppe. Det kan rekvireres pr. e-mail i 
EØSU's sekretariat: eco@esc.eu.int.). 
 
OPP gør det muligt at udnytte effektiviteten i den private sektor og indføre passende 
risikodelingsmekanismer mellem den offentlige og private sektor. 
 
EIB kræver, at alle OPP-projekter, som den støtter, er finansielt solide, økonomisk og teknisk 
levedygtige, efterlever bankens miljønormer og udbydes i licitation i henhold til EU's regler om 
indgåelse af købsaftaler. Så vidt muligt deltager EIB på et tidligt stadium af projekterne. 
 
Alt i alt er det EIB's erfaring, at de projekter, som banken har finansieret, har fremvist gode 
resultater. EIB tilfører de OPP, som den har finansieret, en betydelig merværdi. 
 
Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 
   (Tlf..: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
Kreditinstitutter  
– Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgiverne – BE) 
 
– Reference: KOM(2004) 486 endelig – 2004/0155 + 0159 (COD) – CESE 244/2005 
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– Hovedpunkter: 
 
Kvaliteten af lovoplægget er en følge af en høringsproces af hidtil uhørt omfang, herunder 
medvirken i Basel-komitéens konsekvensundersøgelser, som Kommissionen har gennemført under 
arbejdet med at omsætte Basel reglerne til EU-lovgivning. EØSU udtrykker tilfredshed med denne 
udvikling og opfordrer med-lovgiverne til fortsat at inddrage markedsdeltagernes synspunkter i 
EU's lovgivningsproces.  
 
Udvalget mener, at hovedvægten nu bør lægges på at nå frem til en aftale om et smidigt direktiv, 
som er konsistent med Basel-rammeaftalen og tilskynder til en konvergerende gennemførelse i hele 
EU.  
 
Det er vigtigt, at direktivet vedtages relativt hurtigt. En forsinket iværksættelse vil skade den 
europæiske banksektors konkurrenceevne på det globale marked. Dette vil ikke være i hverken de 
europæiske indskyderes eller låntageres interesse.  
 
Udvalget mener, at direktivets gennemførelsesfrister bør være 1. januar 2007 i stedet for 
31. december 2006 for standardmetoden og 1. januar 2008 i stedet for 31. december 2007 for de 
avancerede metoder. Kravet om at gennemføre direktivet pr. 31. december ville medføre byrdefulde 
rapporteringskrav. 
 
–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
 
3. SAMHØRIGHEDSPOLITIK 
 
De nye medlemsstater og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik  
–   Ordfører: Harri Koulumies (Arbejdsgiverne – FI) 
 
Reference: Initiativudtalelse – CESE 256/2005 
 
Hovedpunkter:  
 
De nye medlemsstaters og EU-15-landenes økonomiske konvergens har været ganske positiv, og 
tendensen vil fortsætte, om end fremtiden rummer visse risici. Ifølge det mest sandsynlige scenario 
vil de nye medlemsstaters komparative fordele i forhold til EU-15 hvad angår lave lønninger og 
priser mindskes, men det vil tage tid på grund af deres lave udgangsniveau. 
 
Hele EU må fortsat arbejde for, at det indre marked færdiggøres, at Lissabon-reformerne 
gennemføres mere effektivt, og at den økonomiske styring udvikles aktivt. Uden disse reformer er 
der en fare for et fald i den økonomiske vækst og en velfærdsnedgang i hele EU. 
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Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 
   (Tlf..: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
4. LANDDISTRIKTSPOLITIK  
 
Udvikling af landdistrikterne/ELFUL  
–   Ordfører: Gilbert Bros (Andre Interesser – FR) 
 
–   Reference: KOM(2004) 490 endelig – 2004/0161 (COD) – CESE 251/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 
Kommissionens lovforslag vedrørende støtte til landdistriktsudvikling falder i vidt omfang sammen 
med konklusionerne fra Salzburg-konferencen. EØSU har stærk fokus på dette politikområde og 
ønsker at takke Kommissionen for dens konstante samråd med EØSU’s medlemmer. EØSU ønsker 
i den forbindelse at understrege følgende: 
 
ELFUL kan ikke alene løse problemerne omkring landdistriktsudvikling.  
 
Det bør undersøges, på hvilke områder EFRU (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) og 
ESF (Den Europæiske Socialfond) kan spille en supplerende rolle. 
 
EØSU understreger, at hvis man vil sikre en bæredygtig økonomisk og social 
landdistriktsudvikling, må man være opmærksom på, at landbrugspolitikken og dens to søjler 
bidrager til opretholdelsen og skabelsen af arbejdspladser inden for hele EU’s område, navnlig via 
udvikling af landbrugsmæssige og/eller ikke landbrugsmæssige aktiviteter baseret på innovation.  
 
Derfor beder EØSU Kommissionen og Rådet om at medtage de nye retningslinjer for 
landbrugspolitikken i midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien. 
 
Budgetspørgsmålet er fortsat hovedspørgsmålet. EØSU finder, at Kommissionens budgetforslag er 
beskedne og stabile (1,24% af BNI). Derfor stiller udvalget sig kritisk til, at Natura 2000 som 
helhed inkorporeres i ELFUL, idet det vil udgøre hen ved halvdelen af budgettet til ELFUL. Det er 
også set i lyset af udviklingen i de nationale medfinansieringsbidrag paradoksalt, at budgetrammen 
for Leader-metoden er tredoblet. EØSU minder ligeledes om, at Kommissionens 
finansieringsforslag er det minimale udgangspunkt for en diskussion, uden hvilket den fremtidige 
landdistriktspolitik hverken kan indgå konkret i strategien for bæredygtig udvikling eller i 
Lissabon-strategien vedrørende konkurrenceevne og beskæftigelse. EØSU forelægger ligeledes 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet flere forslag om tilpasning til de politiske 
retningslinjer fra Salzburg-konferencen, f.eks. opretholdelse af forbindelsen mellem første og anden 
søjle af landbrugspolitikken, nærhedsprincippet i programmeringen af foranstaltninger og en 
yderligere forenkling for slutmodtageren. Derfor beder EØSU Kommissionen om at være særlig 
opmærksom på dette område, navnlig i den fase, hvor landdistriktsudviklingsprogrammerne skal 
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 vedtages, ved at bede medlemsstaterne redegøre for, hvorledes de har deltaget i indsatsen for 
forenkling over for slutmodtageren. EØSU ønsker fremover og under gennemførelsen af denne 
politik at blive draget tæt ind i beslutningsprocessen og afgive udtalelse om den strategiske EU-
plan. Det vil overvåge, at det organiserede civilsamfund reelt høres i forbindelse med udarbejdelsen 
af landdistriktsudviklingsprogrammer. 
 
–   Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
5. SOCIAL- OG UNGDOMSPOLITIK 
 
Den Europæiske Socialfond  
–    Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Lønmodtagerne – DE) 
 
References: KOM(2004) 493 endelig – 2004/0165 (COD) – CESE 250/2005 
 
Hovedpunkter: 
 
EØSU støtter den af Kommissionen foreslåede koncentration af midler på de økonomisk svageste 
regioner, hvilket først og fremmest vil komme de nye medlemsstater til gode. Den foreslåede 
forhøjelse af midlerne forekommer rimelig, når man betænker, at beløbet nu skal fordeles mellem 
25 medlemsstater. 
 
Omformuleringen af målene er efter EØSU's opfattelse fornuftig. Den nye struktur åbner nye 
muligheder, såfremt der også sikres en integreret programmering. Hvad angår ESF-foranstaltninger 
på det arbejdsmarkedspolitiske område, er det desuden nødvendigt at kunne fastsætte regionale 
prioriteringer med udgangspunkt i ledighedsmønstrene.  
 
Der må gøres en særlig indsats for at integrere de vanskeligt stillede grupper ved at gøre brug af 
foranstaltninger, som understøtter social bistand, opkvalificering og arbejdstilrettelæggelse. ESF bør 
støtte foranstaltninger, som fremmer en reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, 
navnlig med henblik på at imødekomme behovene i et videnssamfund, og gøre de erhvervede 
kundskaber og færdigheder mere arbejdsmarkedsrelevante. EØSU bifalder, at Kommissionen fuldt 
ud integrerer fællesskabsinitiativet Equal i ESF. 
 
EØSU sætter spørgsmålstegn ved, hvilket formål årlige gennemførelsesrapporter om de nationale 
strategiske rammeplaner og om de operationelle programmer tjener. Det anbefaler i stedet, at der af 
hensyn til forenklingen skabes en sammenkædning mellem nationale handlingsplaner til 
gennemførelse af EU's retningslinjer for beskæftigelsespolitikken og programmeringskravene til 
ESF-foranstaltninger. 
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EØSU bifalder, at strukturstøttens hidtidige principper om koncentration, programmering, 
additionalitet og partnerskab kan opretholdes. Det ville imidlertid være passende at fremhæve den 
særlige rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i forbindelse med de arbejdsmarkedspolitiske 
ESF-foranstaltninger, samt det nødvendige i at inddrage arbejdsmarkedets parter både på centralt og 
regionalt plan. 
 
EØSU hilser det velkommen, at også ikke-statslige organisationer får adgang til 
støtteforanstaltningerne, og at medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne med ansvar for de 
operationelle programmer er forpligtede til i passende omfang at konsultere ikke-statslige 
organisationer i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og overvågningen af ESF-støtten. 
  
Kontaktperson:   Torben Bach Nielsen 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
Programmet ”Aktive unge” for perioden 2007-2013 
 
Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgiverne – ES) 
 
Reference: KOM(2004) 471 endelig – 2004/0152 (COD) – CESE 253/2005 
 
Hovedpunkter:  
 
EØSU konstaterer med tilfredshed, at nærværende forslag medtager henstillinger fra udvalgets 
initiativudtalelse om ”Hvidbog om ungdomspolitik”. Som en integreret del af det europæiske 
civilsamfund fungerer EØSU som kommunikationskanal mellem civilsamfundet og 
EU-institutionerne og bidrager med sin erfaring og sit kendskab til alle de tiltag, der er til gavn for 
EU’s borgere. 
 
EØSU ønsker at fremhæve en af de henstillinger, der fremsættes i forslaget som konklusion på 
midtvejsevalueringen af programmet for unge. EØSU bifalder helt konkret, at det nye program, som 
tager sigte på alle unge uanset baggrund, giver en særlig støtte til vanskeligt stillede unge i ordets 
bredeste forstand. I denne sammenhæng er det ligeledes afgørende vigtigt at sørge for, at midlerne 
fordeles ligeligt mellem unge kvinder og unge mænd. 
 
Udvidelsen af grænserne for deltagernes alder, hvis nedre loft sænkes til 13 år, og hvis øvre loft 
hæves til 30 år, er en vigtig landvinding og i tråd med EØSU’s tidligere henstillinger. Hermed 
henvender programmet sig til en stor befolkningsgruppe med et potentielt deltagerantal på omkring 
75 mio. borgere. En undersøgelse, der kunne belyse denne aldersklasses karakteristika (en 
heterogen aldersklasse, som imidlertid har et fællespræg, der ikke før er set i historien), ville 
medvirke til en bedre forankring af ungdomsprogrammet i EU. Især hvis EU ønsker at følge 
henstillingerne om at ændre pagten mellem generationerne, fremsat af Gruppen på højt plan om 
arbejdsmarkeds- og socialpolitikkens fremtid. 
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EØSU gentager ikke desto mindre sit forslag om at sænke aldersgrænsen for deltagelse i 
udvekslingsaktionerne til 11 år. Selv om unge i denne alder endnu ikke er teenagere, mener EØSU, 
at læring og formidling af værdier optages på en helt speciel måde, når den finder sted på et tidligt 
tidspunkt. De unge skal altid deltage inden for behørigt strukturerede rammer og aldrig på egen 
hånd. 
 
EØSU støtter det nye initiativ, som Frankrigs, Tysklands, Spaniens og Sveriges stats- og 
regeringschefer har fremlagt, vedrørende indgåelsen af en pagt om den europæiske ungdom i 
henhold til målene i Lissabon-strategien, som sigter mod at udvikle nye måder, på hvilke unge kan 
inddrages i det politiske liv. 
 
Kontaktperson:  Stefania Barbesta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
6. DEN EUROPÆISKE SOCIALE MODEL – ET EKSEMPEL FOR OMVERDENEN 
 
Den sociale dimension af globaliseringen - EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle 
borgerne 
– Ordførere: Thomas Etty (Lønmodtagerne – NL) 
  Renate Hornung-Draus (Arbejdsgiverne – DE) 
 
– Reference: KOM(2004) 383 endelig – CESE 252/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg understreger betydningen af en værdibaseret 
tilgang til globaliseringen, der bygger på den sociale markedsøkonomis grundprincipper, dvs. 
individuelt ansvar, respekt for retsstatsprincippet, respekt for individ og ejendom, gennemsigtighed, 
integritet, menneskelig værdighed, lighed og frihed, grundlæggende fagforenings- og 
lønmodtagerrettigheder, et godt forhold mellem arbejdsmarkedets parter, udbredt adgang til 
uddannelse uanset køn og et højt socialt beskyttelsesniveau. Disse principper danner grundlaget for 
hovedelementerne i EU's håndtering af globaliseringen: 
 
solide institutionelle strukturer 
effektive offentlige tjenester og forsyningspligtydelser 
stærk social dialog og dialog med civilsamfundet 
investering i menneskelige ressourcer  
bedre jobkvalitet. 
 
EU kan aktivt indlede og forfølge en politik, som kan overbevise regeringer om behovet for at 
respektere disse hovedelementer. Hvis EU effektivt skal kunne spille denne rolle, må både 
Kommissionen og medlemsstaterne se nøje på sammenhængen i deres egen politik på de relevante 
områder. 
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EØSU noterer sig med interesse, at Kommissionen agter at oprette nye fælles mekanismer inden for 
rammerne af bilaterale aftaler med henblik på at drøfte og overvåge aspekter, som er relevante for 
den sociale dimension af globaliseringen. Redskaber som disse kan effektivt demonstrere den 
ansvarsfulde rolle, som frie og uafhængige arbejdsmarkedsparter og andre relevante 
civilsamfundsorganisationer spiller. 
 
Efter EØSU's opfattelse er Lissabon-strategiens succes nøglen til succes for et specifikt EU-politisk 
bidrag til den sociale dimension af globaliseringen. 
 
Kontaktperson: Beatriz Porres de Mateo 
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
7. TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
 
Finansiel støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet  
– Ordfører: Virgilio Ranocchiari  (Arbejdsgiverne – IT) 
 
–   Reference: KOM(2004) 475 endelig – 2004/0154 (COD) – CESE 257/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 
EØSU ser positivt på Kommissionens forslag, som stort set ligger helt på linje med de 
bemærkninger og opfordringer, der til stadighed er fremført i tidligere udtalelser. EØSU mener, at 
der bør føres en meget streng politik over for medlemsstaterne (herunder bøder og krav om 
tilbagebetaling af udbetalte beløb) for at sikre, at de indgåede forpligtelser efterleves. EØSU frygter 
dog, at de disponible midler, selv med de forventede forhøjelser, ikke altid vil være tilstrækkelige til 
at tiltrække private investeringer og sikre, at ingen løber fra indgåede forpligtelser. I den forbindelse 
finder EØSU, at det forslag, som det fremsatte i en tidligere udtalelse, vedrørende oprettelse af en 
europæisk fond for transportinfrastruktur stadig har sin berettigelse. Fonden tænkes finansieret 
gennem en beskeden afgift på brændstofforbruget i EU-25 og må ikke modsvares af en forhøjelse af 
punktafgifterne. Skulle det vise sig uigennemførligt, kunne forslaget omformes således, at man 
begrænser afgiften til de medlemsstater, der deltager i TEN T projekter. EØSU foreslår, at den nye 
forordnings ikrafttræden fremskyndes mest muligt, så arbejdet kan sættes i gang med det samme. 
Det bifalder Kommissionens forslag om at anvende udvalgsproceduren i stedet for den fælles 
beslutningsprocedure, når det drejer sig om udmøntningen af de principper, tildelingen af støtte skal 
bygge på. Det bør i den forbindelse præciseres, hvilke opgaver det eventuelle organ til forvaltning 
af transeuropæiske transportnet skal pålægges. 
  
–  Kontaktperson: Luís Lobo 
     (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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EF-tilskud/ Marco Polo II 
–   Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgiverne – FR) 
  
–   Reference: KOM(2004) 478 endelig – 2004/0157 (COD) – CESE 247/2005 
  
Kontaktperson: Luís Lobo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
Flyveledercertifikat 
– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgiverne – IE) 
 
 –   Reference: KOM(2004) 473 endelig – 2004/0146 (COD) – CESE 246/2005 
    
–   Kontaktperson: Luís Lobo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
8 LANDBRUG OG OPDRÆT 
 
Ændringer/TSE 
–    Ordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagerne – IT) 
 
Reference: KOM(2004) 775 endelig – 2004/0270 (COD) – CESE 249/2005 
 
Kontaktperson: Annika Korzinek  
    (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
Kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse 
– Ordfører: Kostakis Konstantinidis (Andre Interesser – CY) 
 
–   Reference: KOM(2004) 772 endelig – 2004/0269 (CNS) – CESE 248/2005 
 
–   Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 

* * * 
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Page: 83
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 84
Type: mailto

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

Page: 85
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 86
Type: mailto

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

Page: 87
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 88
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:jean-pierre.faure@esc.eu.int
New: mailto:jean-pierre.faure@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 90
Type: mailto

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

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int
New: mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu

Page: 98
Type: http:

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

Page: 99
Type: mailto

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

Page: 100
Type: mailto

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



Addendum: 3

Page: 100
Type: mailto

Old: mailto:eco@esc.eu.int
New: mailto:eco@cese.europa.eu

Page: 100
Type: mailto

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

Page: 101
Type: mailto

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

Page: 102
Type: mailto

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

Page: 103
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@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:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

Old: mailto:beatriz.porresdemateo@esc.eu.int
New: mailto:beatriz.porresdemateo@cese.europa.eu

Page: 106
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

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

Page: 107
Type: mailto

Old: mailto:eleonoradinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonoradinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 109
Type: http:

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