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

Nr. 27/2005 Velgørenhedsarrangementer i december 2005 
 
 Nr. 28/2005 Særlig instans for økonomiske uregelmæssigheder 
 
 Nr. 29/05 Lån af cykler 
 
 Nr. 30/05 De bestemmelser om alderspension, der finder anvendelse på medlemmer af 

Europa-Parlamentet fra medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 
 
 
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 
 
 
 

ET FRANSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT 
I EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
På mødet den 6. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR) 
 
 
er indehaver af et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet.  
 
I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet 
derfor med virkning fra den 2. juni 2005. 
 
 

* * * 
 
 
 

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

 
 
 
 

På mødet den 22. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 

Jean-Pierre AUDY 
 
 
var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Brice HORTEFEUX (PPE-DE/FR),  med 
virkning fra den 11. juni 2005. 
 

 
* * * 
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ET ITALIENSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT 

I EUROPA-PARLAMENTET 
 
 
 
På mødet den 23. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Antonio DE POLI (PPE-DE/IT) 
 
 
er indehaver af et hverv, der er uforeneligt med medlemskab af Europa-Parlamentet.  
 
I henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet 
derfor med virkning fra den 16. maj 2005. 
 
 

* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
 
På mødet den 6. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Giovanni RIVERA 
 
 
er blevet løsgænger (NI). 
 

* * * 
 
 
 
På mødet den 8. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 
 

Roger HELMER (UK) 
 
 
er udtrådt af Gruppen PPE/DE (ALDE) med virkning fra den 8.juni 2005. 
 

* * * 
 
 
 
På mødet den 9. juni 2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at: 
 

Karin RESETARITS (AT) 
 
 
er tiltrådt Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) med virkning fra den 8.juni 
2005. 
 

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

(Situationen pr.01/06/2005.) 
 
 

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 
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES 
CONSTITUTIONAL  REGIONS AND REGIONAL 
LANGUAGES 

 
06/01/2005 

 
TABAJDI Csaba Sándor 

 
PPE/DE 
PSE 
ALDE             

 
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  
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
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 

 
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 
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Repræsenterede 
grupper 

 
GLOBALISATION INTERGROUP 

 
30/03/2005 

 
FORD Glyn 

 
PSE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 

 
VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 

 
08/04/2005 

 
LULLING Astrid 

 
PPE/DE 
IND/DEM 

 
HEALT AND CONSUMER 

 
13/04/2005 

 
AYUSO GONZALEZ Pilar 

 
PPE/DE 
PSE 
Verts/ALE 

URBAN-LOGMENT 13/04/2005 BEAUPUY Jean-Marie PPE/DE 
PSE 
ALDE 

AGEING 31/05/2005 VAN NISTELROOIJ Lambert PPE/DE 
PSE 
UEN 

 
* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER 
 
(Situationen den 24.06.2005) 
 
 
Stiller Emne Nr 

Linda McAvan Forbindelse mellem mycobacterium tuberculosis og 
Crohns sygdom 

P-1900/05 

Dimitrios Papadimoulis Rapport om bomuld E-1901/05 

Panagiotis Beglitis Procedure for internationale adoptioner i Rumænien E-1902/05 

Salvatore Tatarella Gennemsigtighed i Den Europæiske Centralbank E-1903/05 

Salvatore Tatarella Kinesisk protektionisme og undervurdering af yuan'en E-1904/05 

Vittorio Agnoletto Den ikke-statslige organisation "Movimondo" og 
Kommissionens undersøgelse (udviklingssamarbejde) 

E-1905/05 

Hélène Goudin Eksportstøtte fra EU til transporter af levende dyr E-1906/05 

Kartika Liotard Undersøgelse foretaget af kommissionsmedlem Neelie 
Kroes i forbindelse med støtte til dyreparkerne Artis og 
Blijdorp 

P-1907/05 

Cristiana Muscardini Aghanistan-spørgsmålet E-1908/05 

Cristiana Muscardini Aghanistan-spørgsmålet E-1909/05 

Cristiana Muscardini De humanitære arbejderes sikkerhed E-1910/05 

Bart Staes Tredje uddybning af Westerschelde og 
naturkompensationsforanstaltninger som et led i den 
anden uddybning af Westerschelde 

E-1911/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1912/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1913/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1914/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1915/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1916/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1917/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1918/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1919/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1920/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1921/05 
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Nigel Farage Sikkerhed E-1922/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1923/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1924/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1925/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1926/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1927/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1928/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1929/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1930/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1931/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1932/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1933/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1934/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1935/05 

Nigel Farage Sikkerhed E-1936/05 

Marco Pannella og Emma Bonino Overtrædelse af menneskerettighederne over for 
montagnard-folket i det vietnamesiske højland 

E-1937/05 

Erik Meijer Finansielle ulemper for grænsekommuner, hvis 
undervisningsinstitutioner i stor udstrækning benyttes af 
indbyggere fra den anden side af statsgrænsen 

E-1938/05 

Paul van Buitenen Uafhængighed hos medlemmer af videnskabelige 
komitéer og udefrakommende eksperter 

E-1939/05 

 Spørgsmål annulleret P-1940/05 

Dimitrios Papadimoulis Arbejdstagere med tidsbegrænset kontrakt P-1941/05 

Dimitrios Papadimoulis Brug af de olympiske faciliteter efter De Olympiske Lege E-1942/05 

Dimitrios Papadimoulis Luis Posada Carriles E-1943/05 

Saïd El Khadraoui Luftfartssikkerhed i EU E-1944/05 

Roger Helmer Servicedirektivet P-1945/05 

Michl Ebner Handicapkort E-1946/05 

Georgios Karatzaferis Beskyttelse af havskildpadder på Zakynthos E-1947/05 

Georgios Karatzaferis Forvirrende oplysninger om gennemførelsen af den tredje 
fællesskabsramme 

E-1948/05 
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Georgios Karatzaferis ASEP's mærkelige taktikker for udvælgelse af personale 
til ansættelse i det offentlige i Grækenland 

E-1949/05 

Simon Coveney Regulativ om gældsbegrænsning E-1950/05 

Roberta Angelilli Midler til opførelse af et multifunktionelt amfiteater E-1951/05 

Roberta Angelilli Midler til genåbning af papirfabrik i Subiaco E-1952/05 

Bart Staes Udvidelse af det flamske havnedekret E-1953/05 

Othmar Karas Forordning (EF) nr. 1400/2002 om gruppefritagelser 
inden for motorkøretøjsbranchen - afskaffelse af klausulen 
om fast forretningssted 

P-1954/05 

Mario Borghezio Dobbelt løn til kommissionsformand Barrosos bodyguards 
i modstrid med EF-tjenestemandsvedtægtens 
bestemmelser 

P-1955/05 

Othmar Karas EU's indre marked for betalinger E-1956/05 

Michl Ebner Regional erhvervsskat i Italien (IRAP) E-1957/05 

Georgios Karatzaferis Fremskridt med projekter finansieret fra 
Samhørighedsfonden i Grækenland 

E-1958/05 

Georgios Karatzaferis Kommissionens tjenestegrenes ansvar for mangelfuld 
gennemførelse af projekter under den tredje 
fællesskabsstøtteramme. 

E-1959/05 

Georgios Karatzaferis Definition af en "europæisk stat" og Israels og Armeniens 
muligheder for optagelse i Unionen 

E-1960/05 

Kathy Sinnott Telekommunikationsmaster E-1961/05 

Cristiana Muscardini Den alvorlige situation i Eritrea E-1962/05 

Esko Seppänen Modtagere af landbrugsstøtte P-1963/05 

Bart Staes Sikkerhedskontroller i fly P-1964/05 

Dimitrios Papadimoulis Transport af selskabsdyr E-1965/05 

Cecilia Malmström Politiske fanger i Iran E-1966/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Politimishandling af romaer i Rumænien E-1967/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Foranstaltninger vedrørende voksenundervisning for 
romaer i Rumænien 

E-1968/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Kapaciteten i det rumænske nationale kontor for romaer E-1969/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Forskelsbehandling af romaer i Polen E-1970/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Tvangsudvisning af romafamilier i Den Tjekkiske 
Republik 

E-1971/05 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Sundhedspleje for romaer i Slovakiet E-1972/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Sundhedspleje for romaer i Slovakiet E-1973/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Boligforhold for romaer i Serbien og Montenegro E-1974/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Romaer uden statsborgerskab og identitetspapirer i 
Kroatien 

E-1975/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Oversete romasamfund og egyptiske samfund i Albanien E-1976/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Romaers personlige papirer og ejerskabspapirer i Bosnien-
Hercegovina 

E-1977/05 

Bart Staes Offentlig adgang til SAFA-rapporter E-1978/05 

Konrad Szymański Det tyske toldvæsens aktioner i Opole og Nedre Schlesien E-1979/05 

Elisabeth Jeggle Gennemførelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 - 
betalingsrettigheder til schweiziske landmænd 

P-1980/05 

Rebecca Harms "Uheld" ved det britiske plutoniumanlæg THORP den 20. 
april 2005 

P-1981/05 

Ingeborg Gräßle Støtte til tsunami-katastrofen E-1982/05 

Alyn Smith Udbud af Caledonian MacBrayne færgetjenesten i 
regionen Clyde and Hebrides 

E-1983/05 

Alyn Smith Fremtiden for Caledonian MacBrayne færgetjenesten i 
regionen Clyde and Hebrides 

E-1984/05 

Alyn Smith Caledonian MacBrayne færgetjenesten i Skotland E-1985/05 

Hiltrud Breyer Belastning med industristøv i Duisburg E-1986/05 

Georgios Karatzaferis Beskadigelse af statuerne fra Parthenon E-1987/05 

Georgios Karatzaferis EFRU-udgifter til projekter i Grækenland i 2004 E-1988/05 

Kathy Sinnott Lloyd's E-1989/05 

Neil Parish Eksportrefusioner for kvæg sendt til Mellemøsten E-1990/05 

Vittorio Agnoletto Forbindelserne mellem EU og Nicaragua og "Nemagon"-
krisen i banansektoren 

E-1991/05 

Anneli Jäätteenmäki Vikaransattes arbejdsforhold og kontrol med anvendelse 
af vikaransatte 

P-1992/05 

Georgios Karatzaferis Modeopvisning med halvnøgne modeller i en kristen kirke 
i Istanbul 

E-1993/05 

Georgios Karatzaferis Modeopvisning med halvnøgne modeller i Istanbul E-1994/05 

Richard Corbett Situationen for romaerne i Rumænien E-1995/05 
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Duarte Freitas Søtransport af levende husdyr P-1996/05 

Bernat Joan i Marí Frost og tørke i Spanien E-1997/05 

Paul Rübig Resolution med henblik på at give østrigske værkførere og 
civilingeniører betegnelserne "bachelor professional" og 
"master professional" 

E-1998/05 

Christopher Heaton-Harris, 
Malcolm Harbour og Zuzana 
Roithová 

Informationsudveksling i relation til direktivet og 
erhvervsmæssige kvalifikationer 

E-1999/05 

Paulo Casaca Italienske fartøjers brug af drivgarn E-2000/05 

Mario Borghezio Europa bør forsvare sig mod kinesisk økonomisk spionage E-2001/05 

Mario Borghezio Europa bør forsvare sig mod kinesisk økonomisk spionage E-2002/05 

Monica Frassoni Diskrimination mod folk, der har andre modersmål end 
engelsk 

E-2003/05 

Hélène Goudin EU's fiskeripolitik E-2004/05 

Hélène Goudin Anvendelse af subsidiaritetsprincippet E-2005/05 

Andreas Mölzer Det tyske mindretal i Slovenien P-2006/05 

Geoffrey Van Orden Forordning nr. 785/2004 og flyveforbud til historisk 
flyvemaskine 

P-2007/05 

Mogens Camre Udsendelser på det palæstinensiske hjemmestyres 
officielle tv-kanal 

E-2008/05 

Mogens Camre EU vil bekæmpe borgernes modstand mod grov vold E-2009/05 

Sir Robert Atkins Skærpede forsikringskrav til veteranfly med baggrund i 
forordning (EF) nr. 785/2004 

E-2010/05 

Antonio Tajani og andre Udtalelser fra kommissær Neelie Kroes i sagerne 
vedrørende BNL og Antonveneta 

E-2011/05 

Georgios Karatzaferis Påstande fra den græske regering om administrative 
uregelmæssigheder og overtrædelser af 
byggebestemmelser i forbindelse med projekter under den 
tredje fællesskabsstøtteramme 

E-2012/05 

Georgios Karatzaferis Projekter under Den Europæiske Socialfond E-2013/05 

Georgios Karatzaferis Prisen på mælk i Grækenland E-2014/05 

Bart Staes Eutelsat - transmission af signalet fra tv-stationen NTDTV E-2015/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Videresalg af udtjente elektroniske apparater med henblik 
på demontering i den tredje verden i stedet for miljøvenlig 
bortskaffelse 

E-2016/05 
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Ioannis Varvitsiotis og Georgios 
Papastamkos 

Menneskerettigheder i Tyrkiet E-2017/05 

Ioannis Kasoulides Barbasos brev til avisen Fileleftheros E-2018/05 

Alyn Smith Luftkvalitet i det østlige Lothian, Skotland E-2019/05 

Ilda Figueiredo Miljøprogrammet og kommunalbestyrelsen i Almada E-2020/05 

Ilda Figueiredo Støtte til den multinationale virksomhed Lear E-2021/05 

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling af kvinder i sport E-2022/05 

Elizabeth Lynne Arbejdstid P-2023/05 

Ivo Belet Klager i forbindelse med fri bevægelighed for 
sportsudøvere 

P-2024/05 

Antolín Sánchez Presedo Gennemførelse af projekter som led i 
fællesskabsinitiativet Interreg III under programmet for 
Spanien-Portugal, delprogram 1 vedrørende Galicien og 
det nordlige Portugal 

E-2025/05 

María Badía i Cutchet Indførelse af et fag til orientering om EU E-2026/05 

Mathieu Grosch Konkurrenceforvridning - statsstøtte E-2027/05 

Geoffrey Van Orden Konsekvensanalyse og høring af industrien E-2028/05 

Alyn Smith Flådehjælpefartøjer E-2029/05 

Dirk Sterckx Fri bevægelighed for arbejdstagere fra de nye 
medlemsstater 

P-2030/05 

Alyn Smith Flytransportudgifter for Shetland, Orkney og Western 
Isles 

E-2031/05 

Alyn Smith EU-støtte til flyforbindelser til Shetland, Orkney og 
Western Isles 

E-2032/05 

Alyn Smith Fly til Shetland, Orkney og Western Isles fra det skotske 
fastland 

E-2033/05 

Christine De Veyrac Doha-forhandlingsrunden E-2034/05 

Mario Borghezio 15.000 illegale indvandrere til de italienske kyster: Italien 
har brug for hjælp fra EU for at afhjælpe en nødsituation 

E-2035/05 

Mario Borghezio 15.000 illegale indvandrere til de italienske kyster: Italien 
har brug for hjælp fra EU for at afhjælpe en nødsituation 

E-2036/05 

Sergio Berlato Sikkerhed i vejtunneler E-2037/05 

Edith Mastenbroek Virkningerne af den ændrede finansforordning for 
ansøgninger om støtte inden for rammerne af programmet 
om en mere sikker anvendelse af internettet 

E-2038/05 
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Erik Meijer Anerkendelse af den føderale struktur og forskelligheden i 
Bosnien-Hercegovina er et varigt bidrag til den indbyrdes 
forsoning og fredelig integration i EU 

E-2039/05 

Riitta Myller Fri bevægelighed for volleyballspillere i EU E-2040/05 

Véronique De Keyser Ligebehandling af det konfessionsløse samfund - 
overholdelse af artikel 52 i den kommende 
forfatningstraktat 

P-2041/05 

Robert Goebbels Liberalisering af spillesektoren E-2042/05 

Manolis Mavrommatis Europas flora i fare E-2043/05 

Paulo Casaca Obligatorisk mobilitet i forbindelse med følsomme poster E-2044/05 

Maria Matsouka Kinas omfattende eksport og de kinesiske arbejdstageres 
elendige arbejdsvilkår 

E-2045/05 

Maria Matsouka Liberalisering af forretningernes åbningstider, der er en 
trussel mod de små og mellemstore virksomheders 
eksistens i Grækenland 

E-2046/05 

Caroline Jackson Undtagelse af flammehæmmere, der har været underkastet 
en risikovurdering, fra bestemmelserne i EU-direktivet om 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 

E-2047/05 

Glenys Kinnock Hiv/aids i Libyen E-2048/05 

Alyn Smith G8-topmødet i Gleneagles, Skotland E-2049/05 

Alyn Smith "Make Poverty History"-kampagnen E-2050/05 

Alyn Smith Malawi E-2051/05 

Alyn Smith Skriftlig erklæring om "Make Poverty History"-
kampagnen 

E-2052/05 

Alyn Smith Gældseftergivelse E-2053/05 

Alyn Smith Ophævelse af forbuddet mod eksport af skotsk oksekød til 
det øvrige Europa 

E-2054/05 

Alyn Smith Ophævelse af forbuddet mod eksport af skotsk oksekød E-2055/05 

Eva Lichtenberger Protokoller til Alpe-konventionen P-2056/05 

Jean Lambert Luftforureningsniveauer i London P-2057/05 

Hiltrud Breyer Digitalt tv (DVB) E-2058/05 

Umberto Guidoni Støtte til de små og mellemstore virksomheder E-2059/05 

Umberto Guidoni GMO Monsanto: sundhedsfare E-2060/05 

Umberto Guidoni GMO Monsanto: sundhedsfare E-2061/05 
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Mario Borghezio Den tyrkiske regering forhindrer konference i Istanbul om 
folkedrabet på armenerne 

E-2062/05 

 Spørgsmål annulleret P-2063/05 

Salvador Garriga Polledo Svig i forbindelse med udnyttelse af EFRU-bevillinger E-2064/05 

Kyriacos Triantaphyllides EU-finansiering til minerydning i bufferzonen i Cypern E-2065/05 

Kyriacos Triantaphyllides Finansiering fra EU til byplanen Nicosia Master Plan E-2066/05 

Paulo Casaca Italienske bestemmelser om drivgarn E-2067/05 

Paulo Casaca Drivgarn dræber 13 delfiner og en lille hval ud for 
Samothrace's kyst 

E-2068/05 

Romano La Russa Krise på frugt- og grøntmarkederne E-2069/05 

Koenraad Dillen Censur i Tyrkiet E-2070/05 

Margrietus van den Berg og Jan 
Wiersma 

Nordkoreanske flygtninge i Kina E-2071/05 

David Hammerstein Mintz Overensstemmelse mellem byplanlægningen i Valencia 
og direktiverne om vandkvalitet og indvirkningen på 
miljøet 

P-2072/05 

Jens-Peter Bonde Regionsstøtte E-2073/05 

Terence Wynn Byggevaredirektivet E-2074/05 

Paul van Buitenen Clearstream, Menatep og Bolkestein E-2075/05 

Bart Staes Tjetjenske flygtninge i Georgien E-2076/05 

Bart Staes Tjetjenske flygtninge i Georgien E-2077/05 

Saïd El Khadraoui Forhandlingerne mellem EU og Mercosur og import af 
havsalt fra Brasilien 

P-2078/05 

Anne Van Lancker Forhandlingerne mellem EU og Mercosur og import af 
havsalt fra Brasilien 

P-2079/05 

Simon Busuttil Argentinske statsobligationer E-2080/05 

Gay Mitchell ESF E-2081/05 

Bart Staes Bedre lovgivning om våbeneksport og sporing og 
mærkning af våben. 

E-2082/05 

Monica Frassoni Godkendelse af den kommunale byudviklingsplan i 
Domus de Maria (Sardinien, Italien) og iværksættelse af 
arbejdet med anlæggelse af en golfbane uden nogen 
forudgående miljøkonsekvensvurdering 

P-2083/05 

Daniel Caspary Smugling af cigaretter fra Kina til EU P-2084/05 
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Satu Hassi Indførelse af harmoniserede grænseværdier for TBT-
klassificeringer i EU 

P-2085/05 

Dimitrios Papadimoulis Aftale i OTE (det græske telefonselskab) P-2086/05 

Karin Jöns Overførsel og lagring af data i forbindelse med online-
udfyldning af  Europass-dokumenter på internettet 
(http://europass.cedefop.eu.int) 

E-2087/05 

Eija-Riitta Korhola Bulgariens tiltrædelse til Den Europæiske Union E-2088/05 

Graham Watson Forsikringer på det europæiske fastland E-2089/05 

Jules Maaten Luftkvalitet (direktiv 96/62/EF og datterdirektiver) E-2090/05 

Ivo Belet Kyoto, afskaffelse af atomkraft og elpriser E-2091/05 

Ivo Belet Interreg og fodbold E-2092/05 

Ivo Belet Darwin's Nightmare og fiskeripolitikken i Tanzania E-2093/05 

Erik Meijer Tilbageholdelse ved den polsk-tyske grænse af en bus 
med skoleelever stammende fra indvandrerfamilier fra 
Nederlandene, som aflagde besøg i den tidligere 
udryddelseslejr Auschwitz 

E-2094/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Forhandlingsmandatet for fiskeriforhandlingerne EU-
Marokko 

P-2095/05 

Sebastiano Musumeci Sikkerhed på hoteller i Paris P-2096/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - månedlige møder med oppositionen P-2097/05 

Emma Bonino Omkostninger i forbindelse med Parlamentets 
mødeperioder i Strasbourg 

P-2098/05 

Marco Pannella Omkostninger i forbindelse med Parlamentets 
mødeperioder i Strasbourg 

P-2099/05 

David Hammerstein Mintz Ændring af den sydlige del af M-30 i Madrid, afledning 
syd 

E-2100/05 

Albert Deß Gebyr for benyttelse af de tyske motorveje (Toll Collect-
systemet) 

E-2101/05 

Nigel Farage Den politiske analysegruppe E-2102/05 

Jean-Luc Bennahmias Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet 

E-2103/05 

Jean-Luc Bennahmias Situationen med hensyn til registrering af Miel de 
Provence som BGB 

E-2104/05 

Marco Pannella Afslutning af det multiregionale operationelle program for 
vandressourcer (Italien, mål I) under Fællesskabets 
støtteramme 1994-1999 

E-2105/05 

http://europass.cedefop.europa.eu
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Sebastiano Musumeci Skatteindrømmelser for investeringer i Sydeuropa E-2106/05 

Adriana Poli Bortone Drabet på Daniele Caiaffa - Erasmus-projektet E-2107/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - månedlige møder med oppositionen E-2108/05 

Béla Glattfelder Misbrug i forbindelse med handel med frugtbrændevin i 
Rumænien 

P-2109/05 

Georgios Karatzaferis Registrering af de mindretal, der lever i Albanien P-2110/05 

Glenys Kinnock Patentlov i Indien P-2111/05 

Karl-Heinz Florenz Oparbejdning af olieaffald i Forbundsrepublikken 
Tyskland 

E-2112/05 

Georgios Karatzaferis Protest fra lokale organisationer i Evia imod 
motorvejsafsnittet Schimatari-Halkida 

E-2113/05 

Georgios Karatzaferis Grunde til Grækenlands ensidige nedskæring af midler, 
som det havde ret til under den tredje 
fællesskabsstøtteramme 

E-2114/05 

Glenys Kinnock Overvågning af fremskridt hen imod 
millenniumudviklingsmålene 

E-2115/05 

Glenys Kinnock og Proinsias De 
Rossa 

Angreb på civile shaner i Burma E-2116/05 

Marco Rizzo Thalidomid E-2117/05 

Ivo Belet Merværdiafgift ved salg af fast ejendom i Spanien E-2118/05 

Joseph Muscat Oversættelse og tolkning P-2119/05 

Marie Isler Béguin Nødhjælp til Niger og Mali P-2120/05 

Armando Dionisi Fredsdommere i EU P-2121/05 

Hiltrud Breyer Ulovlig import af genmanipuleret majs fra USA E-2122/05 

Hiltrud Breyer Luftforurening med svovldioxid fra Maritsa East-
energikomplekset  i Bulgarien 

E-2123/05 

Georgios Karatzaferis Den nye tyrkiske straffelov - en efterligning af Mussolinis 
(!) 

E-2124/05 

Georgios Karatzaferis Registrering af religiøse og andre mindretal i Tyrkiet E-2125/05 

Robert Evans Kristne i Eritrea E-2126/05 

Robert Evans Kristne mennonitter i Vietnam E-2127/05 

Cristiana Muscardini Alarm på grund af den nye tyrkiske et pund-mønt E-2128/05 

Joachim Wuermeling Godkendelse af dæk til motorcykler i Tyskland E-2129/05 
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Michael Cramer Initiativer til bekæmpelse af tilbagegangen i søfragten E-2130/05 

Michael Cramer Støtteberettigelse for "Stuttgart 21" som delprojekt af 
TEN-projektet Paris - Bratislava (nr. 17) 

E-2131/05 

Elspeth Attwooll Finansielle tjenesteydelser E-2132/05 

Elspeth Attwooll Direktivet om biocidholdige produkter E-2133/05 

Mario Borghezio Ikræfttrædelsen af den nye tyrkiske strafferet som 
bibeholder fængsling af journalister for 
presselovsovertrædelser 

E-2134/05 

Mario Borghezio Ikræfttrædelsen af den nye tyrkiske strafferet som 
bibeholder fængsling af journalister for 
presselovsovertrædelser 

E-2135/05 

Monica Frassoni Gasterminal (GNL) i et Natur 2000-område (Rovigo 
provins) 

E-2136/05 

Daniel Caspary Europaskolerne E-2137/05 

Antoine Duquesne Overgang til IFRS-standarder E-2138/05 

Dimitrios Papadimoulis Havretskonventionen og Estland E-2139/05 

Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse i Grækenland af direktiv 2003/9/EØF om 
fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere i medlemsstaterne 

E-2140/05 

Dimitrios Papadimoulis Møde mellem Chertoff og europæiske ledende politikere E-2141/05 

Elspeth Attwooll WTO-forhandlinger om fiskeristøtte E-2142/05 

Christofer Fjellner Apoteket AB's monopolstilling P-2143/05 

Gay Mitchell Bombeattentaterne i Dublin og Monaghan E-2144/05 

Paul van Buitenen Momsopkrævning af Publikationskontorets salgskontorer E-2145/05 

Paul van Buitenen Interessekonflikt E-2146/05 

Bart Staes Konzo E-2147/05 

Jonas Sjöstedt Projekttilskud fra Life-Environment E-2148/05 

Bill Newton Dunn Arbejdstidsdirektiv P-2149/05 

Gary Titley Transeuropæiske net (TEN) - transport P-2150/05 

Georgios Karatzaferis ASEP's uigennemskuelige procedurer E-2151/05 

Alyn Smith Making Poverty History-initiativet E-2152/05 

Alyn Smith Gældseftergivelse E-2153/05 
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Erik Meijer Permanent adgang til efterretningstjenesters arkiver for 
forskere og involverede personer i forbindelse med 
forskning i oppositionsbevægelsers historie 

E-2154/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Flystøj og forringelse af børns indlæringsevne og 
mulighederne for at øge afstanden mellem byområder og 
lufthavne kraftigt 

E-2155/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Optimistiske antagelser i forbindelse med indvirkningen 
på miljøet ved støtte til det meget store fly Airbus A380 
og behovet for yderligere indskrænkninger 

E-2156/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Atomkraftens beskedne bidrag til reduktionen af udslip af 
kuldioxid og finansiel støtte til byggeri af et nyt 
atomkraftværk i Finland 

E-2157/05 

Alyn Smith Den europæiske filmindustri E-2158/05 

Alyn Smith Reformen af bestemmelserne om statsstøtte og den 
europæiske filmindustri 

E-2159/05 

Joan Calabuig Rull Import af skotøj fra Kina P-2160/05 

Mogens Camre Grundlæggende frihedsrettigheder i Tyrkiet E-2161/05 

Mogens Camre Dyremishandling i Spanien E-2162/05 

Jens-Peter Bonde Gaver/rejser til kommissærerne E-2163/05 

Konstantinos Hatzidakis Præsteseminariet på Halki E-2164/05 

Konstantinos Hatzidakis Farligt legetøj fra Sydøstasien E-2165/05 

Georgios Karatzaferis Frankrigs og Hollands forkastelse af den europæiske 
forfatning 

E-2166/05 

Georgios Karatzaferis Frankrigs og Hollands forkastelse af den europæiske 
forfatning 

E-2167/05 

Alyn Smith Grønbog om offentlig-private partnerskaber E-2168/05 

Alyn Smith Vedvarende energi i Skotland E-2169/05 

Alyn Smith Udvikling af vedvarende energi i Skotland E-2170/05 

Alyn Smith Skotsk regeringsrepræsentants deltagelse i Rådsmøder E-2171/05 

Alyn Smith Skotsk regeringsdeltagelse i Rådets arbejdsgrupper E-2172/05 

Alyn Smith Selvstyrende regioners regeringers deltagelse i rådsmøder E-2173/05 

Alyn Smith Skotske regeringsmedlemmers deltagelse i rådsmøder E-2174/05 

Alyn Smith Forbrugerbeskyttelse - vildledende reklamer for oksekød E-2175/05 

Alyn Smith Haag-programmet E-2176/05 
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Alyn Smith Anerkendelse af det skotske retssystem E-2177/05 

Bart Staes Menneskerettighederne i Tyrkiet E-2178/05 

Bart Staes Menneskerettighederne i Tyrkiet E-2179/05 

Alyn Smith G8-topmøde i Skotland E-2180/05 

Willy Meyer Pleite Ændringer af ringvej M-30 i området syd for Madrid som 
led i Bypass Sur-projektet 

P-2181/05 

James Allister Affaldsrammedirektivet P-2182/05 

Stefano Zappalà Indvandring i EU P-2183/05 

Bernat Joan i Marí Grænsepassage og mærker på biler E-2184/05 

Richard Seeber Indskrænkninger i ejendomsretten for udenlandske 
lystbådsejere i Kroatien 

E-2185/05 

Richard Seeber Obligatorisk indflagning/indførsel og registrering i 
Kroatien af lystbåde i erhvervsmæssig chartertrafik 

E-2186/05 

Dimitrios Papadimoulis Bortskaffelse af giftige kemikalier fra fabrikken DIANA 
AVEE 

E-2187/05 

Albert Maat og Lambert van 
Nistelrooij 

Støtte til veterinærmedicinsk forskning E-2188/05 

Jan Mulder Importafgifter på laks fra lande uden for EU E-2189/05 

Hynek Fajmon Den Tjekkiske Republiks berettigelse til at afvise 
bestemte ansøgninger om landbrugsstøtte 

E-2190/05 

Dimitrios Papadimoulis og 
Umberto Guidoni 

Symboler for geografiske områder på et kontor tilhørende 
en ansat i Kommissionen 

E-2191/05 

Charles Tannock og Alfred 
Gomolka 

Valery Pasat-sagen i Moldova E-2192/05 

Cristiana Muscardini og andre Euroen, ECB og den økonomiske krise E-2193/05 

Cristiana Muscardini og andre Euroen, ECB og den økonomiske krise E-2194/05 

Bart Staes Sensibilisering i forbindelse med anvendelse af antibiotika E-2195/05 

Sylwester Chruszcz og Jaromír 
Kohlíček 

Beskyttelse af etniske mindretal - forbud mod det sorbiske 
sprog på handicaphjemmet Maria-Martha-Haus i 
Panschwitz-Kuckau (Sachsen, Forbundsrepublikken 
Tyskland) 

E-2196/05 

Ashley Mote Sukker i Estland P-2197/05 

David Hammerstein Mintz Ødelæggelse af et område af fællesskabsbetydning - 
Playas de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) 

E-2198/05 
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Konstantinos Hatzidakis Krise i den europæiske skotøjssektor på grund af import af 
sko fra Kina 

E-2199/05 

Ashley Mote Forsikringsdiretiver og Lloyd's-assurandører E-2200/05 

Ashley Mote Kaliningrad E-2201/05 

Karin Scheele Radioaktivt affald i IFIN i Bukarest P-2202/05 

Martine Roure, Giovanni Fava og 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Bortførelse af personer på EU-medlemsstaters område og 
overførsel til tilbageholdelse i tredjelande 

E-2203/05 

Martine Roure, Giovanni Fava og 
Wolfgang Kreissl-Dörfler 

Bortførelse af personer på EU-medlemsstaters område og 
overførsel til tilbageholdelse i tredjelande 

E-2204/05 

Monica Frassoni Gennemførelse i Italien af direktiv 2000/76/EF om 
affaldsforbrænding 

E-2205/05 

José Ribeiro e Castro Hasardspil - undersøgelse "Gambling Services in the 
Internal Market" (MARK/2004/12/E) 

E-2206/05 

José Ribeiro e Castro Angola - valg E-2207/05 

Georgios Papastamkos Et fælles valutaområde og prisstigninger P-2208/05 

 Spørgsmål annulleret P-2209/05 

Urszula Krupa Rapport om patientmobilitet P-2210/05 

Chris Davies Gennemsigtighed i Ministerrådet E-2211/05 

Charles Tannock og Ioannis 
Kasoulides 

Risici for EU-borgere, der er involveret i ejendomshandel 
i den besatte del af Cypern 

E-2212/05 

Michael Cashman og andre Aflysning af "Equality"-marchen i Warszawa E-2213/05 

Michael Cashman og andre Aflysning af "Equality"-marchen i Warszawa E-2214/05 

Herbert Bösch Mere detaljerede oplysninger om Kommissionens 
aktiviteter for at øge bevidstheden om handicapområdet 
inden for EU's udviklingssamarbejde 

E-2215/05 

John Bowis Beredskab i forbindelse med mulig influenzapandemi E-2216/05 

Robert Goebbels Overvågning af hedgefonde på EU-plan E-2217/05 

Robert Goebbels BNI og BNP E-2218/05 

Robert Goebbels Utilstrækkelig sikkerhedskontrol af nukleare anlæg E-2219/05 

Cristiana Muscardini Vedvarende energi fra nonfoodlandbrugsprodukter E-2220/05 

Piia-Noora Kauppi Ændring af forordningen om de minimis-statsstøtte til 
transportsektoren 

E-2221/05 

Luciana Sbarbati EU-Kina: en uligevægtig konkurrence P-2222/05 
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Glenys Kinnock Indvirkningen af REACH-direktivet for udviklingslandene E-2223/05 

Glenys Kinnock Forfatningskrise i Swaziland E-2224/05 

Erik Meijer Manglende teknisk gennemførlighed, høje omkostninger 
og beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med fire 
medlemsstaters ønske om oplagringspligt for internetdata 

E-2225/05 

David Hammerstein Mintz Industrihavn i Granadilla P-2226/05 

Paulo Casaca Kommissionens efterlevelse af Domstolens afgørelse P-2227/05 

Gerard Batten Den Europæiske Rumorganisations råd E-2228/05 

Gerard Batten Den Europæiske Rumorganisations råd E-2229/05 

Sylwester Chruszcz og Jaromír 
Kohlíček 

Beskyttelse af nationale mindretal - lukning af sorbiske 
skoler og skoler med sorbiske klasser i Saxen 
(Forbundsrepublikken Tyskland) 

E-2230/05 

Hiltrud Breyer Infektion med chlamydia i EU E-2231/05 

Hiltrud Breyer Omsættelse af artikel 6, stk. 3 og 4, i direktivet om 
bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter 
(habitatdirektivet) i Den Slovakiske Republik 

E-2232/05 

Glyn Ford EFRU-støtte E-2233/05 

Mia De Vits Forskelsbehandling fra Kommissionens side på grundlag 
af livsanskuelse 

P-2234/05 

Hélène Goudin EU-forfatningen P-2235/05 

Ole Christensen REACH og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen E-2236/05 

Michl Ebner Virkninger for den menneskelige sundhed af kosmisk 
stråling ved flyvning 

E-2237/05 

Michl Ebner Statistik over antallet af asylansøgere i EU og deres 
oprindelse 

E-2238/05 

Glyn Ford 28-dages-reglen for paragliding E-2239/05 

Amalia Sartori Udstedelse af en- og toeurosedler E-2240/05 

Amalia Sartori Udstedelse af en- og toeurosedler E-2241/05 

Bart Staes De frivillige partnerskabsaftalers effektivitet ved 
bekæmpelsen af ulovlig skovhugst 

E-2242/05 

Bart Staes Undersøgelser af virkninger og lovgivningsmæssige 
undersøgelser vedrørende FLEGT 

E-2243/05 

Paul van Buitenen Udvalg for softwarepatenter E-2244/05 

Jonas Sjöstedt Ophævelse af paragraffer i den tyrkiske straffelov E-2245/05 
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Hélène Goudin Apoteksmonopolet i Sverige E-2246/05 

Jo Leinen Styrkelse af Den Internationale Straffedomstol og 
gennemførelse af handlingsplanen 

E-2247/05 

Sharon Bowles EU-støtte E-2248/05 

Glyn Ford Brug af primater til forskning E-2249/05 
 
 

* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0246/05)  den 7. og 8. juni 2005 
 
18 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt 

 
H-0358/05  

 
Jonas SJÖSTEDT 

 
Dommen i sagen mod Egitim Sen 

 
H-0362/05  

 
María HERRANZ GARCÍA 

 
Lovliggørelse af immigranter i Spanien 

 
H-0364/05  

 
Javier MORENO 
SÁNCHEZ 

 
Regulariseringsprogram for indvandrere i Spanien 

 
H-0379/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien 

 
H-0372/05  

 
Erna HENNICOT-
SCHOEPGES 

 
Bekæmpelse af alcopops og alkoholisme blandt børn og helt 
unge 

 
H-0375/05  

 
Bill NEWTON DUNN 

 
Fælles efterforskningshold til bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet 

 
H-0377/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Prioritering af børns behov ved fastlæggelse af politikker 

 
H-0385/05  

 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
 
Alfredo ANTONIOZZI 

 
Fremme af det italiensk sprog i Europa (Eurydice-rapporten 
2005) og fastlæggelse af sprogordningen for EU-
institutionerne 

 
H-0384/05  

 
Yiannakis MATSIS 

 
Deltagelse i Partnerskab for Fred (PFP) og tilknytning til 
NATO 

 
H-0367/05  

 
Alexander ALVARO 

 
Biometriske data i visa 

 
H-0414/05  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Fru REDING 
 
 
Mairead McGUINNESS 

 
Licensindtægter i forbindelse med public service-radio- og tv-
virksomhed 

 
H-0386/05  

 
Manolis MAVROMMATIS 

 
Media-programmet 

 
H-0420/05  

 
Åsa WESTLUND 

 
Public service i et nyt direktiv om tv-
radiospredningsvirksomhed 

 
H-0436/05  

 
 
Hr. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Foranstaltninger til gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt 

 
H-0359/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Grænseoverskridende kulturstøtte 

 
H-0373/05  

 
Hr. POTOČNIK 
 
 
Bart STAES 

 
Budgetter til forskning i og udvikling af vedvarende energi 

 
H-0360/05  

 
John BOWIS 

 
Forskning i døvhed og nedsat hørelse 

 
H-0390/05  

 
 

* * * 
 
 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

34 

Bulletin 04.07.2005 
 

- DA - PE 360.489 

 
OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

JUNI 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 
dagsorenen 

Institutionernes 
repræsentanter 

 

 
Rådet 
 

 
30 

 
8 

 
20 

 
6 

 
0 

 
1 

 
1 

 
SCHMIT 

 
Kommissionen 
 

 
58 

 
10 

 
47 

 
4 

 
0 

 
1 

 
0 

 
FRATTINI 
REDING 
FIGEL' 
POTOČNIK 

 
I alt 

 
88 

 
18 

 
67 

 
10 

 
0 

 
2 

 
1 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 
 

 
 

Nr 
 

PE.nr. 
 

Indgivet af  
 

Emne 
 

Indgivet 
 
Udløbsdato 

 
Underskrifter 

 
16/2005 

 
357.111 

 
Daniel Cohn-Bendit, Andrew Duff, 
Alain Lamassoure og Hannes Swoboda 
 

 
Avisning af Paul Wolfowitz' udnævnelse til direktør 
for Verdensbanken 

 
04.04.2005 

 
04.07.2005 

 
45 

 
17/205 

 
356.919 

 
Maciej Marian Giertych og Sylwester 
Chruszcz 

 
Tilbagelevering af maleriet "Jomfru Maria med 
Barnet" af Lucas Cranach den Ældre til byen Glogów 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
22 

 
18/2005 

 
357.263 

 
Michael Cramer, Bronisław Geremek, 
Bogusław Liberadzki, Erik Meijer og 
Paul Rübig 

 
Fstlæggelse af prioriteter for fælles finansiering af 
bæredygtige transeuropæiske transportnetværk (TEN-
T) 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
52 

 
19/2005 

 
357.264 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 

 
Kommissær Michels plan om at anvende midler, der 
er bestemt til udviklingssamarbejde, til militære 
formål 
 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
17 

 
 
20/2005 

 
357.515 

 
Neil Parish, Paulo Casaca, Marios 

 
Restitutioner ved eksport af levende kvæg til 

 
11.04.2005 

 
11.07.2005 

 
236 

                                                      
1  Situationen pr. 09.06.2005 
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Matsakis, Caroline Lucas og Miguel 
Portas 

tredjelande 

 
21/2005 

 
358.355 

 
Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, 
Niels Busk, Edith Mastenbroek og 
Struan Stevenson 

 
Valg af et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet 

 
20.04.2005 

 
20.07.2005 

 
127 

 
22/2005 

 
358.386 

 
Roselyne Bachelot-Narquin, Pierre 
Schapira og Patrick Gaubert 
 

 
Anerkendelse af slavehandel og slaveri som en 
forbrydelse mod menneskeheden 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
37 

 
23/2005 

 
358.387 

 
Robert Evans, Richard Falbr, Helmut 
Kuhne, Thomas Mann og Klaus-Heiner 
Lehne 

 
Faglig organisering af lærere på højere læreanstalter i 
De Forenede Stater 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
11 

 
24/2005 

 
358.388 

 
Wojciech Roszkowski 

 
Forsøg på at rehabilitere Josef Stalin 

 
27.04.2005 

 
27.07.2005 

 
60 

 
25/2005 

 
358.999 

 
Maciej Marian Giertych 

 
Reform af Europa-Parlamentet med etablering af dets 
hjemsted i Rom 

 
09.05.2005 

 
09.08.205 

 
4 

 
26/2005 

 
359.000 

 
Andreas Mölzer 

 
Den planlagte forhøjelse af bevillingerne til Euratom-
forskningsprogrammet 2007-2011 

 
09.05.2005 

 
09.08.2005 

 
4 

 
27/2005 

 
359.041 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 

 
Ligelig adgang til den flamske offentlige radio- og 
fjernsynsstation (VRT) for alle politiske partier 
 

 
11.05.2005 

 
11.08.2005 

 
5 

 
28/2005 

 
 

 
Bill Newton Dunn 

 
En mere effektiv information af offentligheden 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
3 
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29/2005 

 
 

 
Lydia Schénardi 

 
Kampen mod brug af cannabis 

 
17.05.2005 

 
17.08.2005 

 
11 

 
30/2005 

 
 

 
Antonio Tajani 

 
Skriftlig erklæring om fastsættelse af den 9. november 
som "frihedsdag" 

 
18.05.2005 

 
18.08.2005 

 
46 

 
31/2005 

 
 

 
Gisela Kallenbach, Jillian Evans, 
Tobias Pflüger, Jean-Luc Dehaene og 
Ana Maria Gomes 

 
Højtideligholdelsen af 60-årsdagen for bombningen af 
Hiroshima og Nagasaki 

 
23.05.2005 
 

 
23.08.2005 

 
31 

 
32/2005 

 
 

 
Johan Van Hecke, Maria Martens, 
Margrietus van den Berg og Luisa 
Morgantini 

 
Behovet for at skabe flere og mere retfærdige 
handelsforbindelser med Afrika 

 
23.05.2005 

 
23.08.2005 

 
26 

 
33/2005 

 
 

 
Alyn Smith 

 
At gøre fattigdom til historie 

 
31.05.2005 

 
31.08.2005 

 
17 

 
34/2005 

 
 

 
Richard Corbett 

 
UEFA 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
24 

 
35/2005 

 
 

 
Glenys Kinnock og Catherine Stihler 

 
Fremskridt i forbindelse med opfyldelse af 
millennium-udviklingsmålene 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
32 

 
36/2005 

 
 

 
Glenys Kinnock 

 
Aung San Suu Kyi's situation og fremme af demokrati 
i Burma 

 
06.06.2005 

 
06.09.2005 

 
37 

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

 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Pahor Borut (PSE) 
 

Europæisk 
ligestillingsinstitut 
 

AFCO (M) 
 

06/06/2005 2005/0017(COD) 

Brok Elmar (EPP-ED) 
 

Supplerende protokol til 
aftalen om oprettelse af en 
associering mellem Det 
Europæiske Økonomiske 
Fællesskab og Tyrkiet som 
følge af udvidelsen 
 

AFET (K) 
 

21/06/2005 2005/0091(AVC) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Bekæmpelse af 
kartoffelcystenematoder 
 

AGRI (K) 
 

24/05/2005 2005/0058(CNS) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Økologisk 
produktionsmetode for  
landbrugs-produkter og 
om angivelse heraf på 
landbrugsprodukter og 
levnedsmidler 
 

AGRI (K) 
 

24/05/2005 2005/0094(CNS) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Den fælles 
markedsordning for 
råtobak 
 

AGRI (K) 
 

15/06/2005 2005/0105(CNS) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Udgifter på 
veterinærområdet 

AGRI (K) 
 

24/05/2005 2005/0063(CNS) 

Parish Neil (EPP-ED) 
 

EF-foranstaltninger for 
bekæmpelse af aviær 
influenza 
 

AGRI (K) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Seppänen Esko 
(GUE/NGL) 
 

Garantifond for aktioner i 
forhold til tredjeland 
 

BUDG (K) 
 

09/06/2005 2005/0025(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Gill Neena (PSE) 
 

Borgere for Europa-
programmet (2007-
2013) 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0041(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Interinstitutionnel 
aftale om 
rammebetingelser for 
de europæiske 
reguleringsagenturer 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/2035(ACI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Europæisk 
ligestillingsinstitut 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0017(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Afgifter til Det 
Europæiske 
Lægemiddelagentur 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0023(CNS) 

Lewandowski Janusz 
(EPP-ED) 
 

Instrument for 
forberedelse og hurtig 
indsats ved større 
katastrofesituationer 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0052(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

EF-foranstaltninger 
for bekæmpelse af 
aviær influenza 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0062(CNS) 

Mulder Jan (ALDE) 
 

Udgifter på 
veterinærområdet 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0063(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Finansiering af den 
fælles fiskeripolitik 
og havretten 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0045(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Protokol til 
fiskeriaftalen (tun) 
mellem EF og 
Comorerne (1. januar 
2005 - 31. december 
2010) 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0092(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Forskning, 
teknologisk udvikling 
og demonstration 
(2007-2013) 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0043(COD) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Forskning og 
uddannelse på det 
nukleare område 
(2007-2011) 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2005/0044(CNS) 

Guidoni Umberto 
(GUE/NGL) 
 

Finansiering af 
bekæmpelse af 
forurening fra skibe 
 

CONT (M) 
 

13/06/2005 2005/0098(COD) 

Takkula Hannu 
(ALDE) 
 

Borgere for Europa-
programmet (2007-
2013) 
 

CULT (K) 
 

24/05/2005 2005/0041(COD) 

Gahler Michael (EPP-
ED) 
 

Adgang til EU's 
eksterne bistand 

DEVE (K) 
 

06/06/2005 2005/0806(CNS) 

Aubert Marie-Hélène 
(Verts/ALE) 
 

Globaliseringens 
sociale dimension 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2061(INI) 

Fernández Martín 
Fernando (EPP-ED) 
 

Menneskerettigheds- 
og demokrati-
klausulen i EU-aftaler 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2057(INI) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Protokol til 
fiskeriaftalen (tun) 
mellem EF og 
Comorerne (1. januar 
2005 - 31. december 
2010) 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/0092(CNS) 

Verges Paul 
(GUE/NGL) 
 

At vinde kampen mod 
den globale 
klimaændring 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2049(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Wijkman Anders 
(EPP-ED) 
 

Anvendelse af 
fleksibilitetsinstrumen
tet - Tsunami 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2083(ACI) 

Zimmer Gabriele 
(GUE/NGL) 
 

En EU-metode til at 
styre økonomisk 
migration 
 

DEVE (M) 
 

24/05/2005 2005/2059(INI) 

Becsey Zsolt László 
(EPP-ED) 
 

Ændring af det fælles 
merværdiafgiftssyste
m, for så vidt angår 
anvendelsesperioden 
for minimums-
niveauet for 
normalsatsen 
 

ECON (K) 
 

10/05/2005 2005/0051(CNS) 

Martin Hans-Peter 
(NI) 
 

Virksomhedsregistre 
til statistiske formål 

ECON (K) 
 

10/05/2005 2005/0032(COD) 

Langen Werner (EPP-
ED) 
 

Konkurrenceevne og 
innovation (2007-
2013) 
 

ECON (M) 
 

10/05/2005 2005/0050(COD) 

Ferreira Anne (PSE) 
 

Miljøaspekter og 
bæredygtig udvikling 
 

ENVI (K) 
 

24/05/2005 2005/2051(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(EPP-ED) 
 

Afgifter til Det 
Europæiske 
Lægemiddelagentur 
 

ENVI (K) 
 

24/05/2005 2005/0023(CNS) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Instrument for 
forberedelse og hurtig 
indsats ved større 
katastrofesituationer 
 

ENVI (K) 
 

24/05/2005 2005/0052(CNS) 

Trakatellis Antonios 
(EPP-ED) 
 

EF-handlingsprogram 
for folkesundhed og 
forbrugerbeskyttelse 
(2007-2013) 
 

ENVI (K) 
 

24/05/2005 2005/0042(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Belohorská Irena (NI) 
 

Udbredte og forsømte 
sygdomme i 
udviklingslandene 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/2047(INI) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Konkurrenceevne og 
innovation (2007-
2013) 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/0050(COD) 

Fjellner Christofer 
(EPP-ED) 
 

Gennemførelsen af 
EU's 
skovbrugsstrategi 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/2054(INI) 

Florenz Karl-Heinz 
(EPP-ED) 
 

Interinstitutionnel 
aftale om 
rammebetingelser for 
de europæiske 
reguleringsagenturer 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/2035(ACI) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Forskning, 
teknologisk udvikling 
og demonstration 
(2007-2013) 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/0043(COD) 

Hassi Satu 
(Verts/ALE) 
 

Forskning og 
uddannelse på det 
nukleare område 
(2007-2011) 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/0044(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Embedsperiode for 
den administrerende 
direktør for Det 
Europæiske 
Miljøagentur og Det 
Europæiske 
Miljøoplysnings- og 
Miljøovervågningsnet 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0072(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Haug Jutta D. (PSE) 
 

Embedsperiode for 
præsidenten for EF-
Sortsmyndigheden 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0078(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Embedsperiode for 
den administrerende 
direktør for Den 
Europæiske 
Fødevaresikkerhedsau
toritet 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0081(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Embedsperiode for 
direktøren for Det 
Europæiske Center 
for Forebyggelse af 
og Kontrol med 
Sygdomme 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0082(COD) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Embedsperiode for 
eksekutivdirektøren 
for Det Europæiske 
Lægemiddelagentur 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0083(COD) 

Sturdy Robert (EPP-
ED) 
 

EF-foranstaltninger 
for bekæmpelse af 
aviær influenza 
 

ENVI (M) 
 

24/05/2005 2005/0062(CNS) 

Sturdy Robert (EPP-
ED) 
 

Udgifter på 
veterinærområdet 
 

ENVI (M) 
 

21/06/2005 2005/0063(CNS) 

Estrela Edite (PSE) 
 

Rapport om 
ligestilling i EU 
 

FEMM (K) 
 

26/05/2005 2004/2159(INI) 

Sartori Amalia (EPP-
ED) 
Gröner Lissy (PSE) 
 

Europæisk 
ligestillingsinstitut 

FEMM (K) 
 

26/05/2005 2005/0017(COD) 

Flasarová Věra 
(GUE/NGL) 
 

Social sikring og 
social integration 

FEMM (M) 
 

20/06/2005 2005/2097(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Záborská Anna (EPP-
ED) 
 

En EU-metode til at 
styre økonomisk 
migration 
 

FEMM (M) 
 

20/06/2005 2005/2059(INI) 

Arif Kader (PSE) 
 

Nyt skub i Barcelona 
processen 
 

INTA (M) 
 

13/06/2005 2005/2058(INI) 

Martin David (PSE) 
 

Garantifond for 
aktioner i forhold til 
tredjeland 
 

INTA (M) 
 

24/05/2005 2005/0025(CNS) 

Buzek Jerzy (EPP-
ED) 
 

Forskning og 
uddannelse på det 
nukleare område 
(2007-2011) 
 

ITRE (K) 
 

25/05/2005 2005/0044(CNS) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

At vinde kampen mod 
den globale 
klimaændring 
 

ITRE (M) 
 

25/05/2005 2005/2049(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Anmodning om 
beskyttelse af 
Marchianis 
parlamentariske 
immunitet 
 

JURI (K) 
 

23/05/2005 2005/2105(IMM) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(EPP-ED) 
 

Forslag til Rådets 
afgørelse om ændring 
og forlængelse af 
Rådets afgørelse af 
17. december 2001 
om et handlings-
program for 
udveksling, bistand 
og uddannelse med 
henblik på beskyttelse 
af euroen mod 
falskmøntneri 
(Pericles-
programmet) 
 

LIBE (K) 
 

10/05/2005 2005/0029(CNS) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(EPP-ED) 
 

Handlingsprogram for 
udveksling, bistand 
og uddannelse med 
henblik på beskyttelse 
af euroen mod 
falskmøntneri 
("Pericles"-
programmet) 
 

LIBE (K) 
 

10/05/2005 2005/0030(CNS) 

Kudrycka Barbara 
(EPP-ED) 
 

Oprettelse af en 
europæisk 
flygtningefond (2008-
2013) 
 

LIBE (K) 
 

06/06/2005 2005/0046(COD) 

Kudrycka Barbara 
(EPP-ED) 
 

Oprettelse af en fond 
for de ydre grænser 
(2007-2013) 
 

LIBE (K) 
 

06/06/2005 2005/0047(COD) 

Kudrycka Barbara 
(EPP-ED) 
 

Oprettelse af en fond 
for tilbagevenden 
(2008-2013) 
 

LIBE (K) 
 

06/06/2005 2005/0049(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Roure Martine (PSE) 
 

Protokol til aftalen 
mellem EF og Island 
og Norger om 
fastsættelse af, 
hvilken stat der er 
ansvarlig for 
behandlingen af en 
asylansøgning 

LIBE (K) 
 

10/05/2005 2005/0031(CNS) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Særprogram om 
bekæmpelse af vold 
(Daphné), 
forebyggelse af brug 
af narkotika og 
informering af 
offentligheden (2007-
2013) 
 

LIBE (K) 
 

06/06/2005 2005/0037(COD) 

Segelström Inger 
(PSE) 
 

Særprogram om 
civilret 

LIBE (K) 
 

06/06/2005 2005/0040(COD) 

in 't Veld Sophia 
(ALDE) 
 

Aftale mellem EF og 
Canada om 
forudgående 
passageroplysninger 
(API og PNR) 
 

LIBE (K) 
 

13/06/2005 2005/0095(CNS) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Europæisk procedure 
om krav af mindre 
værdi 
 

LIBE (M) 
 

06/06/2005 2005/0020(COD) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

Borgere for Europa-
programmet (2007-
2013) 
 

LIBE (M) 
 

06/06/2005 2005/0041(COD) 

Reynaud Marie-Line 
(PSE) 
 

Europæisk 
ligestillingsinstitut 

LIBE (M) 
 

10/05/2005 2005/0017(COD) 

Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Forskning, 
teknologisk udvikling 
og demonstration 
(2007-2013) 
 

PECH (M) 
 

16/06/2005 2005/0043(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og 
Kroatien om aspekter 
af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

24/05/2005 2005/0059(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og 
Bulgarien om visse 
aspekter inden for 
ruteflyvning 
 

TRAN (K) 
 

24/05/2005 2005/0060(CNS) 

El Khadraoui Saïd 
(PSE) 
 

En dagsorden for 
EU's luftfartspolitik 
over for tredjelande 
 

TRAN (K) 
 

11/05/2005 2005/2084(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Embedsperiode for 
den administrerende 
direktør for Det 
Europæiske Agentur 
for Søfartssikkerhed 
 

TRAN (M) 
 

14/06/2005 2005/0086(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Embedsperiode for 
den administrerende 
direktør og for 
direktørerne for Det 
Europæiske 
Luftfartssikkerhedsag
entur 
 

TRAN (M) 
 

14/06/2005 2005/0087(COD) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Embedsperiode for 
den administrerende 
direktør for Det 
Europæiske 
Jernbaneagentur 

TRAN (M) 
 

14/06/2005 2005/0088(COD) 

 
* * * 

 





OFFICIELLE  DOKUMENTER 

 

51

Bulletin 04.07.2005 
 

- DA - PE 360.489 

 

OFFICIELLE DOKUMENTER 



OFFICIELLE  DOKUMENTER 

 

52 

Bulletin 04.07.2005 
 

- DA - PE 360.489 

DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
Emne Henvisning Dok. 
 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Resultatanalyse af 
EUF og forslag om frigivelse af de betingede restbeløb under 
9. Europæiske Udviklingsfond - Forslag til Rådets afgørelse 
om fastsættelse af anden tildeling på 250 mio. EUR fra det 
betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. EUF med henblik på 
anvendelse til AVS-EU-vandfacilitetens anden rate - Forslag 
til Rådets afgørelse om frigivelse og brug af 18 mio. EUR af 
det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. EUF til 
finansiering af det nationale vejledende program for Timor-
Leste i perioden 2006-2007 - Forslag til Rådets afgørelse om 
frigivelse og brug af restbeløbet på 482 mio. EUR af det 
betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske 
Udviklingsfond til samarbejde med staterne i Afrika, 
Vestindien og Stillehavet - Forslag til Rådets afgørelse om 
den holdning, som Fællesskabet skal indtage i AVS-EF-
Ministerrådet vedrørende en afgørelse om brug af reserven 
under finansieringsrammen for langsigtet udvikling og af 
midler fra investeringsfaciliteten under 9. Europæiske 
Udviklingsfond til finansiering af EU’s energiinitiativ, bidrag 
til den internationale finansieringsfacilitet til håndtering af 
råvarerisici, tilpasning til EU's nye regler for dyre- og 
plantesundhed i forbindelse med foderstoffer og fødevarer, 
styrkelse af Den Afrikanske Union samt et bidrag til Fast 
Track-initiativet uddannelse til alle - Forslag til Rådets 
afgørelse om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i 
AVS-EF-Ministerrådet vedrørende en afgørelse om brug af 
finansieringsrammen for langsigtet udvikling og midler fra 
investeringsfaciliteten under 9. Europæiske Udviklingsfond 
til anden tildeling til AVS-EU-vandfaciliteten 
 

 
BUDG 
DEVE 
 

 
COM(2005)
0051 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Haag-programmet: Ti prioriteter for de næste 
fem år - Partnerskabet for fornyelse i EU inden for frihed, 
sikkerhed og retfærdighed 

LIBE 
AFET 
DEVE 
CONT 
EMPL 
JURI 
 

COM(2005)
0184 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Meddelelse om gensidig anerkendelse af 
straffedomme og styrkelse af den gensidige tillid mellem 
medlemsstaterne 

LIBE 
 

COM(2005)
0195 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Et 
stærkere partnerskab mellem EU og USA og et mere åbent 
marked i det 21. århundrede 

INTA 
AFET 
ECON 
ITRE 
IMCO 
TRAN 
CULT 
LIBE 
 

COM(2005)
0196 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Europæisk rumpolitik - foreløbige elementer 
 

ITRE 
 

COM(2005)
0208 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om medlemsstaternes og Fællesskabets 
statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og 
ansvarlighed - Kommissionens henstilling om 
medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders 
uafhængighed, integritet og ansvarlighed 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)
0217 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Udkast til erklæring om de vejledende 
principper for bæredygtig udvikling 

ENVI 
ECON 
EMPL 
ITRE 
REGI 
 

COM(2005)
0218 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de resultater, der er opnået med de pilotundersøgelser, 
som er nævnt i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om 
affaldsstatistik 
 

ENVI 
 

COM(2005)
0223 

Beretning fra Kommissionen: Årsrapport om Den 
Europæiske Unions indsats inden for forskning og 
teknologisk udvikling i 2003 
 

ITRE 
 

COM(2005)
0233 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om et forslag til ophævelse af indberetningsforpligtelser, der 
overlapper hinanden, i henhold til artikel 8, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om 
affaldsstatistik 
 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2005)
0240 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg: 
Nanovidenskab og nanoteknologi: En europæisk 
handlingsplan for 2005-2009 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)
0243 

* 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 on accelerating 
the transition from analogue to digital broadcasting 
 

ITRE 
 

SEC(2005)0
661 

* Commission staff working document : Interim report on 
Community incentive measures in the field of employment 

EMPL 
BUDG 
FEMM 
 

SEC(2005)0
677 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic & Social 
Committee and the Committee of the Regions Non-
discrimination and equal opportunities for all - a framework 
strategy Impact assessment 

LIBE 
AFET 
DEVE 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

SEC(2005)0
689 

* Commission staff working paper : Communication from the 
Commission "i2010 - A European Information Society for 
growth and employment" Extended impact assessment 

ITRE 
ECON 
EMPL 
CULT 
 

SEC(2005)0
717 

* Commission staff working document : Public finances in 
EMU 2005 

ECON 
BUDG 
 

SEC(2005)0
723 
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Emne Henvisning Dok. 

 
*  Commission staff working paper : Annex to the report 
from the commission  Annual Report from the Commission 
on the Guarantee Fund and its Management in 2004 

BUDG 
AFET 
DEVE 
INTA 
CONT 
 

SEC(2005)0
807 

* Commission staff working paper : Second annual report to 
the Council and the European Parliament on the activities of 
the EURODAC Central Unit 

LIBE 
 

SEC(2005)0
839 

 
 
 
* Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
Nr. 048/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Guinea-Bissau 

 
Bruxelles, den 1. juni 2005 

 
Den Europæiske Union er dybt bekymret over udviklingen i Bissau og navnlig over Kumba Yalas besættelse 
af præsidentpaladset. 
 
Den Europæiske Union fordømmer stærkt denne holdning og Kumba Yalas seneste udtalelser, der er en grov 
krænkelse af overgangschartret og et alvorligt anslag mod en vellykket afslutning på den politiske 
overgangsproces, som skal foregå ved gennemførelsen den 19. juni af et præsidentvalg, der er troværdigt, 
frit, retfærdigt og gennemsigtigt og opfylder de internationale normer for demokratiske valg. 
 
Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af, at de politiske og militære ledere i Guinea-Bissau er 
fast besluttet på at forblive loyale over for de legitime statslige institutioner, og opfordrer dem indtrængende 
til at gøre deres yderste for fortsat at sørge for, at den forfatningsmæssige orden og valgdatoen respekteres. 
 
Den Europæiske Union vil fortsat arbejde tæt sammen med De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union, 
Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) og Fællesskabet af Portugisisktalende Lande 
(CPLP) for at sikre, at den demokratiske legitimitet genoprettes fuldt ud i Guinea-Bissau. Det skal i den 
forbindelse bemærkes, at en EU-valgobservationsmission (EUEOM) er blevet udsendt til Guinea-Bissau med 
henblik på præsidentvalget. 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 49/05 
 

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

 
Bruxelles, den 6. juni 2005 

 
 
Den Europæiske Union udtrykker sin støtte til de nye initiativer, som Den Afrikanske Union har taget 
gennem sit Freds- og Sikkerhedsråd, herunder navnlig udnævnelsen af en særlig udsending, der skal fremme 
dialogen mellem de togolesiske parter. Rådets møde i Addis Abeba den 27. maj ligger i forlængelse af det 
minitopmøde, der fandt sted i Abuja den 19. maj under forsæde af præsident Obasanjo, og af ECOWAS' 
bestræbelser på at finde en løsning, alle parter kan acceptere. 
 
Den Europæiske Union opfordrer i den forbindelse på ny lederne af alle de politiske grupperinger i Togo til 
at konkretisere deres engagement i den nationale forsoningsproces og gennemføre en tilfredsstillende 
overgangsproces med inddragelse af alle parter. EU glæder sig over, at der er indledt drøftelser mellem den 
udøvende magt og oppositionen, og appellerer til alle de politiske aktører om at samarbejde med Den 
Afrikanske Unions særlige udsending og sammen arbejde hen imod en national forsoning. 
 
Den Europæiske Union hilser det ligeledes velkomment, at Den Afrikanske Union har besluttet at sende en 
observationsmission, der skal følge den politiske, sikkerhedsmæssige, sociale og humanitære situation samt 
menneskerettighedssituationen i landet. Den noterer sig de togolesiske myndigheders beslutning om at 
nedsætte en undersøgelseskommission, der skal "undersøge de volds- og hærværkshandlinger, der har fundet 
sted før, under og efter præsidentvalget". Den Europæiske Union opfordrer til, at der gennemføres en upar-
tisk, udtømmende og troværdig undersøgelse af de overgreb, der er begået mod civilbefolkningen. EU ønsker 
at understrege, at det er vigtigt at respektere menneskerettighederne og sikre lov og ret, så der sikres en 
fredelig overgangsproces. EU appellerer ligeledes til de togolesiske myndigheder om at skabe betingelser, 
der kan sikre flygtningenes hjemvenden. 
 
Den Europæiske Union erklærer sig rede til at støtte den nationale forsoningsproces og vil fortsat nøje følge 
den politiske situation i Togo, navnlig for så vidt angår de 22 forpligtelser, som den togolesiske regering har 
påtaget sig i forbindelse med konsultationerne i henhold til Cotonou-aftalens artikel 96 og Rådets afgørelse 
af 15. november 2004. 
 
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, samt 
Ukraine erklærer, at de tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og asscocieringsprocessen. 

                                                      
∗ Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og asscocieringsprocessen. 
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Nr. 50/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om begivenhederne i Duékoué i Côte d'Ivoire 

 
Bruxelles, den 9. juni 2005 

 
Det er med forfærdelse, at Den Europæiske Union har fået kendskab til de tragiske begivenheder i Duékoué. 
Den Europæiske Union udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og fordømmer på det 
bestemteste disse voldshandlinger. 
 
Den Europæiske Union appellerer til alle konfliktens parter om at respektere tillidszonen og holde den i 
hævd samt indlede en efterforskning for at finde de ansvarlige og stille dem for retten. Unionen opfordrer på 
det kraftigste alle politiske kræfter til at bevare roen for at hindre, at dette sker igen, og for at muliggøre 
afvæbning og demobilisering af alle militser og resten af de væbnede styrker, og dette bør ske samtidig i hele 
landet i overensstemmelse med Yamoussoukro-aftalen, som blev undertegnet den 14. maj 2005 af Forces 
Nouvelles' væbnede styrker (FAFN) og Elfenbenskystens nationale væbnede styrker. 
 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 51/05 
 

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

 
Bruxelles, den 8. juni 2005 

 
Den Europæiske Union fordømmer den zimbabwiske regerings tiltag som led i operationerne Clean Sweep 
og Restore Order. 
 
De brutale indgreb, som har ført til mere end 20 000 anholdelser og massiv og vilkårlig ødelæggelse af den 
fattigste bybefolknings boliger og eksistensmidler, er et slående bevis på, at den zimbabwiske regering ikke 
bekymrer sig om civilbefolkningens ve og vel, især ikke i byerne. Tusinder af familier står nu uden tag over 
hovedet midt om vinteren, hvilket gør den kritiske humanitære situation i Zimbabwe endnu mere dramatisk. 
 
Disse operationer har medført, at hundredtusinder af personer har måttet søge ind i landet, hvortil kommer, at 
det zimbabwiske folk allerede lider under fødevaremangel og en dyb økonomisk krise. 
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Den Europæiske Union appellerer til den zimbabwiske regering om øjeblikkelig at stoppe denne operation. 
 
Den Europæiske Union opfordrer ligeledes kraftigt den zimbabwiske regering til at respektere 
menneskerettighederne og retsstatsprincippet og til at iværksætte politikker, der kan forbedre situationen for 
de fattigste befolkningsgrupper. 
 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 
 

* * * 
 
 
Nr. 52/05 
 

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union 
om valget i Den Centralafrikanske Republik 

 
Bruxelles, den 10. juni 2005 

 
Den Europæiske Union har noteret sig de resultater, som den blandede uafhængige valgkommission 
offentliggjorde den 24. maj 2005. 
 
På baggrund af afviklingen af præsidentvalget og parlamentsvalget i Den Centralafrikanske Republik som 
fandt sted hhv. den 13. marts og den 8. maj 2005, ønsker EU hele befolkningen, civilsamfundet og de 
politiske partier tillykke med deres vilje til at søge fredelige løsninger på landets problemer. 
 
EU er dog stadig bekymret over, at der er meldt om forskellige hindringer i forbindelse med 
stemmeoptællingen på visse valgsteder i Bangui og i nogle af landets provinser. EU opfordrer de 
centralafrikanske myndigheder til at sikre, at alle sager, der indbringes for forfatningsdomstolen, behandles 
upartisk. 
 
EU opfordrer alle berørte parter i Den Centralafrikanske Republik og den nyvalgte præsident til at 
samarbejde om planlægningen af de reformer, som er nødvendige for, at der kan genoprettes et klima af tillid 
og fred i landet under streng respekt for menneskerettighederne. 
 
Med henblik herpå er EU fast besluttet på at genoptage et fuldstændigt samarbejde i henhold til Cotonou-
aftalen. EU har et stærkt ønske om, at der føres en styrket politisk dialog med de centralafrikanske 
myndigheder, som kan ledsage genindførelsen af retsstaten og social og økonomisk stabilisering i Den 
Centralafrikanske Republik. 
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EU vil fortsat nøje følge situationen i Den Centralafrikanske Republik og de fremskridt, der gøres med at 
opfylde de tilsagn, som de centralafrikanske myndigheder har givet, dvs. fuld anvendelse af principperne om 
retsstat, politisk pluralisme, et uafhængigt retsvæsen, respekt for menneskerettighederne og god økonomisk 
forvaltning og regeringsførelse. 
 
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, samt 
Ukraine tilslutter sig denne erklæring. 
 

* * * 
 
Nr. 54/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om det maoistiske bombeangreb den 6. juni i Chitwan i Nepal 

 
Bruxelles, den 10. juni 2005 

 
EU fordømmer det maoistiske bombeangreb på en civil bus i Chitwan den 6. juni, hvor mange mennesker 
blev dræbt eller såret. EU fordømmer på det stærkeste brugen af vold for at opnå politiske mål. Sådanne 
angreb kan kun skade fredens sag i Nepal og forlænge det nepalesiske folks lidelser. EU er dybt chokeret 
over denne brutale handling og udtrykker sin dybtfølte deltagelse over for de omkomnes familier og sin 
medfølelse over for dem, der blev såret ved bombeangrebet. 
 
EU minder om sin erklæring af 15. december 2004, der blev fremsat efter et EU-trojka-besøg i Nepal, og 
hvori det indtrængende opfordrede maoisterne til at afholde sig fra vold og forpligte sig til at arbejde for 
demokrati og menneskerettighederne og fordømte maoisternes omfattende krænkelser af 
menneskerettighederne. EU opfordrer igen maoisterne til at opgive deres volds- og intimideringskultur, 
ophøre med deres krænkelser af menneskerettighederne og vende tilbage til forhandlingsbordet. EU 
opfordrer indtrængende alle parter til at anerkende, at der ikke kan findes nogen militær løsning på 
konflikten, og i stedet forpligte sig til en fælles strategi, der sigter mod at genetablere dialog og fred på 
grundlag af en forhandlingsløsning. 
 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 

                                                      
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
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Nr. 55/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Etiopien 
 

Bruxelles, den 13. juni 2005 
 
 
Den Europæiske Union lykønsker de politiske partier og valgmyndighederne med den fælles erklæring om 
valgproceduren, der blev undertegnet den 10. juni. Den opnåede enighed skal gøre det muligt at sikre, at den 
igangværende valgprocedure, herunder undersøgelser for at løse uoverensstemmelserne vedrørende 
valgresultaterne, afsluttes på en gennemsigtig måde til alle parters tilfredshed.  
 
Den Europæiske Union udtrykker specielt sin tilfredshed med det tilsagn, der er givet af de parter, der har 
underskrevet erklæringen om, at de vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forebygge vold eller 
handlinger, der vil kunne tilskynde til vold, udvise tilbageholdenhed og løse deres uoverensstemmelser på 
fredelig og lovlig vis. Den Europæiske Union forventer bestemt, at aftalen og de givne tilsagn overholdes for 
at undgå en gentagelse af den ulykkelige situation, der har udspillet sig i de seneste dage i Addis Abeba, og 
som har krævet dødsofre.  
 
Den Europæiske Union opfordrer regeringen og oppositionen til fortsat at løse deres uoverensstemmelser via 
dialog under overholdelse af de etiopiske love og den etiopiske forfatning. I den forbindelse understreger 
Rådet, at repræsentanterne for alle parter bør kunne handle uden at blive intimideret eller truet. Rådet 
erindrer også om betydningen af den rolle, som medierne, navnlig de statskontrollerede medier, har med 
henblik på at sikre, at offentligheden informeres på en upartisk, afbalanceret og alsidig måde. 
 
EU's valgobservationsmission forbliver på stedet for at følge de endelige faser af valgprocessen, herunder 
undersøgelserne af uoverensstemmelserne, inden for rammerne af sit mandat. 
 
Den Europæiske Union vil fortsat følge situationen i Etiopien på nærmeste hold og er fortsat rede til at yde al 
mulig støtte til den igangværende proces.  
 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 56/05 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den seneste udvikling i Bolivia 

 
Bruxelles, den 13. juni 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker alvorlig bekymring over den nuværende situation i Bolivia. Præsident 
Carlos Mesas afgang skaber en situation med politisk og økonomisk usikkerhed i landet, som uafbrudte 
strejker, vejblokader og voldsomme demonstrationer ikke bidrager til at løse.  
 
Den Europæiske Union opfordrer de institutionelle og politiske aktører samt det bolivianske samfund som 
helhed til at fortsætte den åbne og konstruktive dialog, for at der kan findes en fælles, forhandlet og fredelig 
løsning under overholdelse af reglerne i den forfatningsmæssige orden. 
 
Den Europæiske Union er rede til at samarbejde om disse forhandlingsbestræbelser for at bidrage til på ny at 
gøre Bolivia til et fredeligt samfund. 
 
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, og Ukraine 
tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 

Nr.  59/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Daw Aung San Suu Kyis 60-års fødselsdag 

 
Bruxelles, den 17. juni 2005 

 
Den Europæiske Union konstaterer, at nobelpristageren Daw Aung San Suu Kyi den 19. juni fylder 60 år i 
husarrest og afskåret fra kontakt med familie, venner og politiske kolleger. EU håber, at dette bliver den 
sidste fødselsdag, hvor hun er frihedsberøvet, og opfordrer kraftigt Det Nationale Råd for Fred og Udvikling 
(SPDC) til straks at løslade hende, U Tin Oo og alle andre politiske fanger. EU mener, at dette vil være med 
til at lette dialog og forsoning i Burma/Myanmar. Ligesom Daw Aung San Suu Kyi støtter EU en tilgang til 
løsning af det årelange politiske problem i Burma/Myanmar, der bygger på dialog og ikke-vold. 
 
EU er særlig bekymret over den aktuelle situation i Burma/Myanmar, bl.a. terrorangrebene den 7. maj, der 
kostede et stort antal uskyldige mennesker livet og har skabt et klima af utryghed. 
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EU, der støtter Burma/Myanmars territoriale integritet, er også bekymret over de øgede spændinger mellem 
nationaliteterne, navnlig Shan-staten og Karen (KNU). 
 
EU gentager sit tilsagn om at støtte national forsoning og respekt for menneskerettigheder og demokrati i 
Burma/Myanmar og opfordrer SPDC til at gå ind i en reel dialog med NLD og med etniske repræsentanter 
for at finde fredelige politiske løsninger, der tager hensyn til deres legitime ønsker. 
EU bekræfter på ny, at det ligger det stærkt på hjerte, at der gøres en indsats for de fattigste i 
Burma/Myanmar, især inden for sundhed, uddannelse og samfundsudvikling, i overensstemmelse med fælles 
holdning 2004/730/FUSP af 25. oktober 2004. 
 
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, og Ukraine 
og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 

Nr. 60/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den formelle flytning af de 
midlertidige forbundsinstitutioner til Somalia 

Bruxelles, den 17. juni 2005 
 

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den formelle flytning af de midlertidige 
forbundsinstitutioner til Somalia, der blev påbegyndt den 13. juni. De midlertidige forbundsinstitutioner skal 
nu vise, at de er i stand til at fastlægge deres prioriteter og indføre de styringsstrukturer, der er nødvendige 
for at genopbygge en stat, der kan fungere. Den Europæiske Union er rede til at støtte de midlertidige 
forbundsinstitutioner, som nu flytter til Somalia. 

Den Europæiske Union glæder sig over de igangværende bestræbelser på at stabilisere Mogadishu og den 
førende rolle, som det civile samfund spiller i den forbindelse. Sikkerheds- og stabiliseringsplanen for 
Mogadishu må godkendes som led i en landsdækkende plan. Den Europæiske Union er rede til at støtte en 
samlet national sikkerhedsplan og gentager, at den er villig til at drøfte sikkerhedsspørgsmål inden for 
rammerne af koordinations- og overvågningsudvalget. 

Den Europæiske Union minder om nødvendigheden af en fortsat proces med inklusiv dialog og forsoning 
inden for rammerne af Somalias midlertidige forbundsinstitutioner. Denne proces bør ikke hæmmes af dem, 
som er ude på at destabilisere i stedet for at genopbygge en somalisk nation. 

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle medlemmer af de midlertidige forbundsinstitutioner til 
at fastholde deres engagement i fredsprocessen ved, på grundlag af et midlertidigt forbundscharter, fuldt ud 
at underkaste sig deres respektive midlertidige institutioners autoritet (parlament, regering og præsident) og 
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ved at forpligte sig til at løse deres uoverensstemmelser inden for disse rammer. Den Europæiske Union 
ønsker ikke at gå ind i en dialog med individuelle parter uden om de aftalte rammer for de midlertidige 
forbundsinstitutioner. 
 
Den Europæiske Union opfordrer FN's generalsekretærs særlige repræsentant og den somaliske 
premierminister til snarest muligt at afholde et møde på højt plan i koordinations- og overvågningsudvalget 
med deltagelse af de førende institutionelle repræsentanter for de midlertidige forbundsinstitutioner, så de i 
fællesskab kan drøfte politiske spørgsmål og gennemførelsen af de midlertidige forbundsinstitutioners 
vigtigste prioriteter som led i programmet for hurtig bistand. 
 
Koordinations- og overvågningsudvalget, der blev nedsat på Stockholm-mødet om Somalia den 29. oktober 
2004, og den principerklæring, der blev vedtaget ved den lejlighed, står for Den Europæiske Union fortsat 
som den centrale mekanisme for dialog mellem det internationale samfund og Somalia. Den Europæiske 
Union har tillid til, at der vil blive skabt ny fremdrift, således at koordinations- og overvågningsudvalget kan 
forblive det reelle forum for dialog og mobilisering af international støtte til Somalia. 
 
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, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 

 
* * * 

 
 
 
Nr.61/03 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om forlængelsen af overgangen i Den Demokratiske Republik Congo 

 
Bruxelles, den 24. juni 2005 

 
Den Europæiske Union har noteret sig, at de to kamre i Den Demokratiske Republik Congos parlament har 
truffet afgørelse om at forlænge overgangsperioden med seks måneder fra den 1. juli 2005, og at det 
internationale udvalg, der følger overgangsprocessen (CIAT) har anmodet om, at denne forlængelse ledsages 
af større effektivitet og hurtighed i overgangsinstitutionerne. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at overholde denne afgørelse, som er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den fredsaftale, der blev undertegnet i december 2002, og skulle gøre det muligt at 
tilrettelægge valg på tilfredsstillende betingelser, både i logistisk og sikkerhedsmæssig henseende. Den 
Europæiske Union opfordrer indtrængende overgangsinstitutionerne, de politiske partier og civilsamfundet 
til at samarbejde om at tilrettelægge en fri, gennemsigtig og demokratisk valgproces og opfordrer ligeledes 
den politiske opposition til at  
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bidrage hertil ved at spille en konstruktiv rolle i et klima af social ro. Den Europæiske Union minder i den 
forbindelse om formandskabets konklusioner, som stats- og regeringscheferne vedtog den 16.-17. juni 2005 i 
Bruxelles. 
 
Den Europæiske Union har noteret sig den tidsplan, som den uafhængige valgkommission (IEC) har vedlagt 
sin begrundede anmodning. Den Europæiske Union støtter det congolesiske folks legitime forventninger om, 
at der afholdes valg snarest muligt på de bedst mulige betingelser, og opfordrer indtrængende de 
congolesiske myndigheder og alle de berørte institutioner til nøje at overholde den nye tidsplan for valget. 
Den Europæiske Union understreger i den forbindelse, at det er op til de congolesiske myndigheder at 
fremskynde forberedelserne til afholdelsen af valget samt til gennemførelsen af de øvrige aspekter af 
overgangen som f.eks. reformen af sikkerhedssektoren. Den Europæiske Union minder på den baggrund alle 
parter om, at den 30. juni 2006 er sidste frist for overgangens ophør. Med hensyn til valgprocessen hilser 
Den Europæiske Union velkommen, at vælgerregistreringen er startet i Kinshasa, og den opfordrer de 
congolesiske myndigheder til at intensivere kommunikationen med befolkningen. I denne nye overgangsfase 
er det vigtigt, at repræsentanter for alle partier kan udtale sig uden at blive intimideret, og at medierne infor-
merer på en upartisk og pluralistisk måde. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at leve op til deres respektive ansvar med henblik på at 
intensivere forberedelserne til valget og arbejde hen imod den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i 
den samlede og altomfattende aftale. Det er ligeledes væsentligt, at man nu sætter alt ind på at fremme 
principperne om god regeringsførelse og gennemsigtighed, der garanterer en demokratisk retsstat. Den 
Europæiske Union vil nøje overvåge denne proces. 
 
Den Europæiske Union gentager, at dens støtte til overgangen er baseret på overholdelse af bestemmelserne i 
Pretoria-aftalen og på et klart engagement fra de congolesiske aktørers side i klima af god regeringsførelse - 
især med hensyn til forvaltning af embedsmænds og hærens lønninger - med henblik på en vellykket 
overgang. Den Europæiske Union støtter i den forbindelse FN's generalsekretærs forslag om en mission til 
bekæmpelse af korruption. Den Europæiske Union er rede til at spille en aktiv rolle i forbindelse med dette 
initiativ. 
 
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, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 62/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den internationale dag til støtte for torturofre 

 
Bruxelles, den 24. juni 2005 

 
I anledning af FN's ottende internationale dag til støtte for torturofre den 26. juni understreger Den 
Europæiske Union, at den betragter global afskaffelse af tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf samt fuld rehabilitering af torturofre som en prioritet. 
 
EU minder om, at der er absolut forbud mod anvendelse af tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, og at alle stater må sikre, at de ikke griber til disse barbariske 
handlinger. EU opfordrer indtrængende alle stater, der endnu ikke er det, til hurtigst muligt at blive parter i 
den internationale konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf og til at samarbejde med de relevante internationale mekanismer. Kontrol og åbenhed er afgørende 
faktorer med henblik på at bekæmpe Den snigende udøvelse af tortur eller anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf; EU opfordrer på denne baggrund ligeledes alle stater til at overveje 
hurtigst muligt at undertegne og ratificere den valgfri protokol til konventionen mod tortur, der, når den er 
trådt i kraft, vil etablere et innovativt system med nationale og internationale besøgsmekanismer til 
inspektion af tilbageholdelsessteder. EU hilser med tilfredshed, at Liberia, Mauretanien og Den Syriske 
Arabiske Republik i løbet af det seneste år har ratificeret FN-konventionen mod tortur, og at Argentina, 
Kroatien, Liberia, Mali og Mexico har ratificeret den valgfri protokol til konventionen. 
 
EU lægger umådelig stor vægt på FN's rolle i bekæmpelsen af tortur og støtten til ofrene og understreger sin 
støtte til FN's særlige rapportør om tortur, FN's frivillige fond for torturofre, OHCHR, FN-konventionen mod 
tortur, den europæiske konvention til forebyggelse af tortur og andre mekanismer, der yder værdifulde bidrag 
på dette område. EU fortsætter med at tage politiske, diplomatiske og finansielle initiativer til at bekæmpe 
tortur inden for rammerne af EU's retningslinjer for bekæmpelse af tortur, der blev vedtaget af Rådet i 2001. 
Alle EU's medlemsstater var medforslagsstillere på og støttede aktivt udarbejdelsen og vedtagelsen af 
forstærkede resolutioner mod tortur på FN's 59. generalforsamling og på 61. samling i FN's 
Menneskerettighedskommission. Endvidere vil EU om kort tid vedtage en forordning, der forbyder eksport 
og import af produkter, hvis eneste praktiske anvendelse er at foretage henrettelser eller udøve tortur. 
Eksport af produkter, der vil kunne anvendes til sådanne formål, er også underlagt bemyndigelse fra EU-
medlemsstaternes myndigheder. Dette er et skridt i den rigtige retning, der vil kunne styrke den globale 
bekæmpelse af tortur yderligere. 
 
Forebyggelse af tortur og rehabilitering af torturofre er væsentlige prioriteter i finansieringen under det 
europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder. Der blev i 2004 afsat 16 mio. EUR til 
forebyggelses- og rehabiliteringsprojekter, og tortur vil fortsat være en væsentlig prioritet for det europæiske 
initiativ for demokrati og menneskerettigheder i 2005. 
 
EU benytter denne lejlighed til at udtrykke sin anerkendelse over for de mange ngo'er og enkeltpersoner, der 
arbejder utrætteligt for at forebygge tortur og for at lette ofrenes lidelser. EU ser også med tilfredshed på den 
centrale rolle, som Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT) og andre organisationer 
spiller med hensyn til at bevidstgøre offentligheden om denne vigtige dag i FN-kalenderen, og EU er fast 
besluttet på at fortsætte og intensivere sine egne bestræbelser for at sikre en verden, der er fri for tortur. 
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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 Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Ukraine og 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 
 
 

* * * 
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
 
 
 

PLENARMØDE 

 

8.-9. JUNI 2005 

 
 

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER 

 
 

 
 

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle de officielle EU-sprog på 
EØSU's hjemmeside: 

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 

 
 

http://www.cese.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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I plenarmødet deltog Philippe Maystadt, formand for Den Europæiske Investeringsbank, i forbindelse med 
bankens strategi for de kommende år og dens nye informationspolitik. 
 
 
1. BESKÆFTIGELSE : FREMME AF BESKÆFTIGELSE, SOCIALT 

ANSVAR OG FORVALTNING AF MIGRATIONSSTRØMME 
 
• Retningslinjer for beskæftigelsen (2005-2008) 

- Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
− Ref.: CESE 675/2005 
 
− Hovedpunkter: 

 
I sin udtalelse af 31. maj 2005, vedtaget ved skriftlig procedure og fremsendt til Rådet 
(Beskæftigelse og Sociale Anliggender) den 2. juni 2005, udtrykker EØSU bekymring over den 
manglende sammenhæng mellem EU’s forskellige strategier. 
 
EØSU beklager, at Kommissionen ikke har foreslået en specifik retningslinje for beskæftigelse af unge, 
da dette ville have været i tråd med den europæiske ungdomspagt, som blev vedtaget af det europæiske 
forårstopmøde. Den vedvarende (eller i visse lande forværrede) ungdomsarbejdsløshed, som også 
rammer den kvalificerede arbejdskraft, er en afgørende udfordring for Europa, for man kan frygte for 
fremtiden for et samfund, der ikke giver sine unge et fremtidsperspektiv. 
 
EØSU efterlyser også større fokus på beskæftigelse af kvinder og dårligt stillede grupper, for hvilke der 
burde være en specifik retningslinje. 
 
EØSU understreger, at virksomhedernes innovationsevne er afgørende for den økonomiske dynamik i 
EU. Uden nye og forbedrede produkter og tjenesteydelser og uden produktivitetsfremgang vil Europa 
sakke agterud. EØSU foreslår, at der i beskæftigelsesretningslinjerne indarbejdes foranstaltninger til 
fremme af lokale initiativer og virksomhedsudvikling, især fjernelse af de administrative forhindringer 
for oprettelse af virksomheder, reform af skattereglerne vedrørende virksomhedsoverdragelse, 
bekæmpelse af monopoler og konkurrenceforvridning. 
 
EØSU anmoder om, at retningslinjerne for beskæftigelsen koncentrerer sig om forbedring af 
jobkvaliteten gennem uddannelse samt intern og ekstern mobilitet. Forbedring af kvalifikationerne 
indebærer også en kamp mod jobusikkerhed, især for unge, kvinder og dårligt stillede grupper. 
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EØSU foreslår til sidst, at der indledes en ægte demokratisk debat på EU-plan og på 
nationalt plan af retningslinjerne for beskæftigelsen og de overordnede retningslinjer for de 
økonomiske politikker. En debat, som civilsamfundet skal være en aktiv deltager i. 

 
− Kontaktperson:  Alan Hick 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

• Metoder til information om og evaluering af virksomhedernes sociale ansvar i en 
global økonomi 
- Ordfører: Evelyne Pichenot (Gruppen Andre Interesser – FR) 

 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 692/2005 
 

Hovedpunkter: Virksomhedernes ansvar er et frivilligt krav, som går videre end loven, og tager 
udgangspunkt i en række konventioner, normer og internationale principper samt det europæiske 
regelværk.  
 
VSA-målingsinstrumenterne bør opfylde legitimitets-, relevans- og pålidelighedskrav.  
 
Årsberetninger er ved at blive gængs praksis i de store virksomheder. Dette er i tråd med opfordringer til 
gennemsigtighed vedrørende virksomhedernes strategi, herunder deres VSA-praksis. 
Informationskvaliteten er imidlertid stadig meget blandet og må derfor forbedres. De oplysninger, man 
kan afkræve SMV, må fra første færd være mindre detaljerede end dem, der afkræves større virksomheder, 
da SMV ikke råder over de samme finansielle og menneskelige ressourcer. Med henblik på at gøre 
fremskridt på dette felt bør SMV imidlertid opfordres til at informere de berørte parter om deres VSA-
praksis. 
 
Overholdelsen af et korpus af principper må forenes med respekten for mangfoldigheden. Det ville være 
hensigtsmæssigt, hvis indikatorerne muliggjorde sammenligninger, og hvis disse kriterier og indikatorer 
udarbejdedes i fællesskab af parterne i den sociale dialog inden for de pågældende sektorer efter høring af 
andre interessenter og i samråd med de offentlige myndigheder. 
 
GRI-retningslinjerne (Global Reporting Initiative) er et anerkendt privat referencesystem. De europæiske 
aktører bør deltage aktivt i dette organs arbejde for at tilpasse dets metoder og kriterier til en europæisk 
kontekst. 
 
Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har opstillet retningslinjer for det sociale ansvar, 
men de vil ikke udgøre en generisk standard for forvaltningssystemer og vil ikke være certificerbare. 
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EØSU foreslår, at der oprettes en informationsportal om de store virksomhedernes VSA-praksis, som er 
baseret på data fra virksomhederne selv. Disse data bygger på virksomhedernes egne erklæringer og, som 
tingene forholder sig i øjeblikket, bliver de ikke bekræftet af de berørte interessenter. Det ville være 
hensigtsmæssigt, hvis en institutionel observatør sammenholdt virksomhedens erklæringer med 
interessenternes vurderinger. Et organ som Dublin-instituttet kunne få til opgave at foretage en sådan 
kvalitativ analyse. EØSU foreslår, at dette drøftes i forbindelse med arbejdsprogrammet for Det 
Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC). 
 
De forpligtelser, virksomheden frivilligt indgår, bør offentliggøres, og det bør altid være muligt at 
bekræfte deres effektivitet. Den frivillige indsats må nødvendigvis ledsages af en struktureret dialog med 
interessenterne. Virksomhedens frivillige strategi kræver en social dialog om VSA. Inddragelsen af 
repræsentanter for virksomhedens ansatte foregår i tre stadier: etablering af virksomhedens særlige strategi 
under hensyntagen til principperne for bæredygtig udvikling, iværksættelse af de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opfylde strategien, samt uafhængig effektivitetskontrol af foranstaltninger på alle 
virksomhedsniveauer. 
 
På europæisk plan er der indledt en afgørende fase med den frivillige og/eller forhandlede strategi for 
VSA-forpligtelser i samtlige multinationale selskaber, som har et europæisk virksomhedsråd. Det gør det 
endvidere muligt at inddrage de nye medlemsstater i denne dynamiske udvikling. De europæiske 
virksomhedsråd har en rolle at spille i indarbejdelsen af VSA i virksomhedens ledelsesstrategi. De er det 
ideelle forum for interne interessenter. Samtidig bør det erindres, at en sammenhængende VSA-politik 
også bør tage hensyn til eksterne interessenter, herunder især medlemmer af den samlede arbejdsstyrke og 
så stor en del af værdikæden som muligt. 

 
- Kontaktperson: Alan Hick 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02,  e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 

• Grønbog om en EU-metode til at styre økonomisk migration 
- Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
– Ref.: KOM(2004) 811 endelig – CESE 694/2005 
 

Hovedpunkter: 
 
 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18,  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. INTERNATIONAL HANDEL – EN UDVIKLINGSFAKTOR MED ET 
MENNESKELIGT ANSIGT 

 

• Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) – 
forhandlingerne om Modus 4 (fysiske personers bevægelighed) 
- Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) 

 
- Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 695/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

GATS Modus 4-forhandlingerne betragtes med rette som et nøgleelement i de igangværende WTO-
forhandlinger om en åbning af den internationale handel med tjenesteydelser. Tilstedeværelsen af 
fysiske personer er den fjerde leveringsmåde (modus 4) for tjenesteydelser. Det drejer sig om 
midlertidig indrejse af personer fra en medlemsstat i en anden medlemsstat for der at levere en tjeneste 
(f.eks. regnskabsførere, læger eller undervisningspersonale). Der er ikke tale om personer, som søger 
statsborgerskab eller permanent beskæftigelse eller ophold i en medlemsstat. 
 
Med henblik på en yderligere liberalisering af handelen med tjenesteydelser mener EØSU, at EU først 
skal tage skridt til at præcisere, at direktivet om udstationering af arbejdstagere også er retsgrundlaget 
for midlertidig indrejse og ophold for arbejdstagere. Dernæst skal det klarlægges, hvilken lovramme, 
der skal gælde for liberaliseringen af tjenesteydelser på EU's indre marked (jf. direktivforslaget om 
tjenesteydelser i det indre marked), og endelig skal der fastlægges  en klar skelnen mellem 
tjenesteydelser af almen interesse (herunder sundheds- og uddannelsesvæsen, energi og gasforsyning), 
økonomiske og ikke-økonomiske tjenesteydelser, kommercielle og ikke-kommercielle tjenesteydelser 
og tjenesteydelser af anden art.  
 
EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til ikke på nuværende tidspunkt at acceptere nogen udvidelse 
af Modus 4 til tillært eller ufaglært arbejdskraft. Dette kunne i praksis føre til en situation, hvor Den 
Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende princip om, at "arbejde ikke er nogen handelsvare", 
blev sat på spil. EØSU kan ikke acceptere, at midlertidig indrejse og ophold for arbejdstagere, hvilket i 
praksis er midlertidig migration, i første omgang reguleres via WTO og GATS-aftalen uden nogen 
garantier for menneskerettigheder eller iagttagelse af de mest grundlæggende arbejdsnormer såsom 
ikke-diskriminering. Det bør være en forudsætning, at der eksisterer et fungerende samarbejde om at 
beskytte de midlertidige arbejdstageres rettigheder mellem WTO på den ene side og i det mindste ILO, 
Den Internationale Organisation for Migration (IMO) og FN på den anden. 
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EØSU mener, at de europæiske regeringer burde overveje at ratificere FN's internationale konvention 
om beskyttelse af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder, som trådte i kraft i juli 
2003. 
 

− Kontaktperson: Beatriz Porres 
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 31, e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
3. HANDEL: KONKRETE ASPEKTER AF INTELLEKTUELLE 

EJENDOMSRETTIGHEDER 
 

• Retlig beskyttelse af mønstre 
- Hovedordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 

Udvalget vedtog Jorge Pegado Liz' og Heiko Steffens' modudtalelse 
 
– Ref.: KOM(2004) 582 endelig – 2004/0203 (COD) – CESE 691/2005 
 
– Hovedpunkter: 

  
Udvalget bekræfter sit standpunkt, som er fremsat i tidligere udtalelser: Hvis reservedele, der omfattes 
af reparationsklausulen, underkastes beskyttelsesordningen for mønstre, opstår der et produktmonopol 
på det sekundære marked, hvilket strider mod selve beskaffenheden af retlig beskyttelse af mønstre. 
 
Det tilføjes, at den ordning, som blev indført med direktiv 98/71/EF, har gjort det muligt at bevare 
forskellige, ja endog modstridende, nationale ordninger, og at der efter EU's udvidelse er kommet endnu 
flere til,  og det på et område, som er yderst vigtigt for en sektor af enorm økonomisk betydning på det 
europæiske marked. 
 
Kommissionens forslag tilstræber at gennemføre det indre marked på dette område ved at tilnærme 
nationale ordninger, med afsæt i liberalisering af brugen af beskyttede mønstre ved reparation af 
komplekse produkter, så deres oprindelige udseende genskabes (det sekundære marked). 
 
Udvalget støtter Kommissionens forslag, som følger i kølvandet på andre initiativer, som Udvalget 
allerede har bakket op om, og som kan bidrage til større konkurrence, lavere priser og skabelse af nye 
arbejdspladser, især i SMV'er. 
 
Dog mener Udvalget, at Kommissionens forslag bør underbygges bedre med en klar påvisning af 
overensstemmelsen med TRIPS, en tydeliggørelse af forslagets virkninger for beskæftigelsen og især en 
garanti for, at forbrugerne (udover deres ret til information, som allerede ligger fast) ikke berøres i deres 
valgmuligheder, hverken direkte i henseende til sikkerheden og pålideligheden af produkter, der 
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anvendes af uafhængige leverandører, eller indirekte i kraft af de konsekvenser, som anvendelse af 
sådanne reservedele til reparation af komplekse produkter, de er bestemt til (hovedsagelig 
motorkøretøjer), kan få enten for videresalgsværdien eller for de indirekte omkostninger (f.eks. 
forsikring). 

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

• Patenter på farmaceutiske produkter 
- Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
– Ref.: KOM(2004) 737 endelig – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter Kommissionens forordningsforslag, som sigter mod at gennemføre den afgørelse, som 
WTO’s Almindelige Råd traf den 30. august 2003. 
 
EØSU er enig i såvel den foreslåede procedure for tildeling af tvangslicens vedrørende farmaceutiske 
produkter, som er beskyttet af patent eller supplerende beskyttelsescertifikat, som de valgte 
kontrolmekanismer. 
 
EØSU foreslår endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne styrkes for derved at sikre: 

 
• at der sker fuld overholdelse af den gældende lovgivning, specielt hvad angår kvalitetskontrol af 

produktionen, 
 
• at betingelserne for tildeling af tvangslicens strammes op for at undgå illegal reeksport til EU eller 

tredjelande, 
 
• at der iværksættes en koordineret indsats med myndighederne i importlandene for at undgå svig, 

varemærkeforfalskning og utilsigtet brug, 
 
• at gennemførelsen af toldforordningen og medlemsstaternes sanktionsmekanismer nøje overvåges, så 

der dæmmes op for alle former for ulovligheder, 
 
• at der sker bredere omtale af tildeling af disse tvangslicenser med henblik på at sikre, at den 

intellektuelle ejendomsret forvaltes mere effektivt. 
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EØSU ser gerne, at anvendelsesområdet udvides til at omfatte veterinære lægemidler med henblik på 
eventuelle krisesituationer, der kan opstå pga. sygdomme, der kan overføres fra dyr, eller pga. smitte fra 
fødevarer af animalsk oprindelse.  
 
EØSU håber endelig, at Kommissionen fortsætter sin verdensomspændende indsats for at sikre, at der 
også er adgang til nødhjælpsmedicin og et passende sundhedsvæsen  i de udviklingslande, der ikke er 
medlemmer af WTO. 
 

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

4. TJENESTER: SUBSIDIARITET OG MERE FLEKSIBLE 
PROCEDURER 

 

• Mægling på det civil- og handelsretlige område 
- Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen - ES) 

 
– Ref.: KOM(2004) 718 endelig – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

Man bør overveje muligheden for mægling i civile sager, som udspringer af straffe- eller skattesager; 
ganske vist ville de fortsat være udelukket i forbindelse med den oprindelige straffe- eller skattesag, men 
mægling ville kunne fremme bilæggelsen af civile sager. 
 
EØSU understreger mæglerens vigtige rolle for hele processens gennemførelse og effektivitet. 
Kommission bør tage skridt til at sikre, at de fysiske og juridiske personer, der fungerer som mæglere, er 
kompetente, uafhængige og ansvarlige. 
 
Problemet med mæglingens omkostninger er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt de skal medregnes i 
sagsomkostningerne alt efter situationen i hver enkelt medlemsstat. 

 
- Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01,  e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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5. MILJØ: ANSVARLIG FORVALTNING AF FARLIGT AFFALD 

• Overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt 
brændsel  
- Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - FR) 

 
– Ref.: KOM(2004) 716 endelig – 2004/0249 (COD) – CESE 696/2005 
 
- Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* * * 
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