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TYSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET AFGÅET VED DØDEN 
 
 
 
På plenarmødet den 12. oktober 2005 fik Europa-Parlamentet meddelelse om, at Jürgen ZIMMERLING, 
tysk medlem af Europa-Parlamentet, den 8. oktober 2005 var afgået ved døden, og konstaterede, at mandatet 
således var ledigt fra den 9. oktober 2005. 
 
Zimmerling havde været medlem af Parlamentet siden den 6. juli 2005. Han havde tidligere været medlem af 
Parlamentet fra den 20. juli 1999 til den 19. juli 2004. 
 
Han var medlem af Udviklingsudvalget og Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne. 
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET 
 
 
 
Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer 
 
 
 

Nr. 41/2005 Jule og nytårskort 
 
 Nr. 42/2005 New trunks 
 
 Nr. 43/2005 Anvendelse af bevillingerne til godtgørelse af udgifter til parlamentarisk 

assistance (konto 3910) i regnskabsåret 2005 
 
 Nr. 44/2005 Frist for indgivelse af anmodninger om omkostningsgodtgørelser og andre  
   godtgørelser for 2004 
 
 Nr. 45/2005 Anvendelse af medlemmernes postbakker 
 
 Nr. 46/2005 Anti-flu vaccinations 
 
 Nr. 49/2005 Bustransportservice mellem lufthavnene i Frankfurt, Frankfurt-Hahn,  
   Stuttgart, Baden-Karlsruhe og Basel-Mulhouse og Europa-Parlamentet  
   i Strasbou 
 
 
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 POLSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT 
I EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
På mødet den 13. oktober  2005 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

Wojciech WIERZEJSKI (IND/DEM-PL) 
 
 
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  19. oktober 2005. 
 
 

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

(Situationen pr..28. september 2005.) 
 

Navn Dato for oprettelse Formandsskab Repræsenterede 
grupper 

SUSTAINABLE HUNTING, BIODIVERSITY AND 
COUNTRYSIDE ACTIVITES - 
CHASSE DURABLE, BIODIVERSITE ET ACTIVITES  
RURALES -  
NACHHALTIGE JAGD, BIODIVERSITÄT AND LÄNDLICHE 
AKTIVITÄTEN -  
CACCIA SOSTENIBILE, BIODIVERSITÀ  E ATTIVITÀ RURALI 
- CAZA SOSTENIBLE, BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDADES 
RURALES 

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

FEDERALIST INTERGROUP FOR THE EUROPEAN 
CONSTITUTION 06/01/2005 LEINEN Jo 

PPE 
PSE 
ALDE 

TRADITIONAL NATIONAL MINORITIES CONSTITUTIONAL  
REGIONS AND REGIONAL LANGUAGES 06/01/2005 TABAJDI Csaba Sándor 

PPE/DE 
PSE 
ALDE  

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 
PSE 
ALDE 
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DISABILITY  20/01/2005 HOWITT Richard 

PPE/DE 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL  

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

ANTI-RACISM AND DIVERSITY 28/01/2005 MORAES Claude 
PSE 
ALDE 
GUE/NGL 

SME (SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS) 28/01/2005 KARAS Othmar 
PPE/DE 
PSE 
IND/DEM 

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

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

TIBET  14/02/2005 MANN Thomas 
PPE/DE 
Verts/ALE 
UEN 
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CIEL ET ESPACE 09/03/2005 BUSQUIN Philippe 
PPE/DE 
PSE 
GUE/NGL 

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

VITICULTURE-TRADITION-QUALITÉ 08/04/2005 LULLING Astrid 
PPE/DE 
IND/DEM 
UEN 

HEALTH 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 

PEACE INITIATIVES 22/06/2005 

 
LUCAS Caroline 
PFLÜGER Tobias 
(Co-Présidents) 

PSE 
Verts/ALE  
GUE/NGL 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 14.10.2005) 

 
 
Stiller Emne Nr 

   

Emilio Menéndez del Valle Ændring af oprindelsesprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EU og Israel 

E-3234/05 

Jean-Pierre Audy Høje verdenspriser på en tønde råolie - Forslag om at 
skabe en europæisk mekanisme til regulering af 
noteringspriserne 

E-3235/05 

Mario Borghezio Offentliggørelse af et paraterroristisk ugeskrift i Tyrkiet E-3236/05 

Jonas Sjöstedt Udflytning af produktion til Polen E-3237/05 

Sebastiano Musumeci Petrokemisk industri og medfødte misdannelser på 
Sicilien 

P-3238/05 

Bernat Joan i Marí Byggeri ved ruinerne i Baelo Claudia i Andalusien E-3239/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou EU's civilbeskyttelsesmekanisme - imødegåelse af 
oversvømmelser, tørke og brande om sommeren 

E-3240/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou EU's civilbeskyttelsesmekanisme - imødegåelse af 
oversvømmelser, tørke og brande om sommeren 

E-3241/05 

Maria Matsouka Fugleinfluenzaens genopblussen - frygt for en pandemi E-3242/05 

Herbert Bösch Magtmisbrug ved grænsekontroller E-3243/05 

Marie-Noëlle Lienemann Rabiesepidemi i Tyskland E-3244/05 

Adriana Poli Bortone Tekstilaftale mellem EU og Kina E-3245/05 

Luca Romagnoli Foruroligende påstande om et komplot mod Prodi E-3246/05 

Luca Romagnoli Foruroligende påstande om et komplot mod Prodi E-3247/05 

Esko Seppänen Gennemsigtighed i forbindelse med militærudgifter E-3248/05 

Esko Seppänen Den nordlige dimension E-3249/05 

Esko Seppänen IAEA-konvention E-3250/05 

Rosa Miguélez Ramos Opbringning af seks EU-fartøjer i mauretansk farvand P-3251/05 

Eva Lichtenberger Afgifter på mobiltelefonmaster i Niederösterreich P-3252/05 

Joachim Wuermeling EU's budget og Lissabon-strategien, ændringsforslag 0711 E-3253/05 
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Georgios Karatzaferis Udbud med henblik på antagelse af et revisionsfirma til at 
føre kontrol med projekter under Den Europæiske 
Socialfond i Grækenland 

E-3254/05 

Konstantinos Hatzidakis email-spam E-3255/05 

Mario Mauro og Antonio Tajani Ligestilling af islamiske skoler E-3256/05 

Ilda Figueiredo Situationen for de fem cubanske statsborgere, der 
tilbageholdes i USA 

E-3257/05 

Ilda Figueiredo Forbedring af europaskolernes betingelser E-3258/05 

Chris Davies Vandrammedirektivet E-3259/05 

Chris Davies Luftkvalitet E-3260/05 

Chris Davies Inflation E-3261/05 

Chris Davies Handel med det nordlige Cypern E-3262/05 

Chris Davies Sukkerroekvoter E-3263/05 

Chris Davies Reform af sukkerordningen E-3264/05 

Chris Davies Sukkerordningen - produktion af C-sukker E-3265/05 

Corien Wortmann-Kool Forordning 261/2004 om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved 
aflysning eller lange forsinkelser 

E-3266/05 

Erik Meijer Kommissionsformand José Manuel Barrosos udtalelser 
om arbejdet i EU uden en forfatning og om perspektiverne 
efter at vælgerne i to medlemsstater har forkastet 
forfatningen 

E-3267/05 

Michl Ebner Udtalelser fra Carla del Ponte E-3268/05 

Michl Ebner Udtalelser fra Carla del Ponte E-3269/05 

Michl Ebner Den kroatiske politichef Ranko Ostojić E-3270/05 

Michl Ebner Den kroatiske politichef Ranko Ostojić E-3271/05 

Michl Ebner Carla del Pontes pressetalsmand E-3272/05 

Michl Ebner Carla del Pontes pressetalsmand E-3273/05 

Ulrich Stockmann Tilkendelse af støtte til regionale lufthavne E-3274/05 

Paul van Buitenen og Bart Staes Alcans overtagelse af Pechiney E-3275/05 

Dimitrios Papadimoulis Overførsel af bedrifter og/eller produktionsrettigheder 
inden for rammerne af anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1782/2003 

E-3276/05 
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Dimitrios Papadimoulis Forslag til Rådets direktiv (KOM(2005) 221) om 
minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger 

E-3277/05 

Dimitrios Papadimoulis Resultaterne af Fællesskabets revision af 
samfinansieringen  via Samhørighedsfonden af Athens 
internationale lufthavn 

E-3278/05 

Graham Watson Løn til lærere fra England og Wales ved Europaskolerne E-3279/05 

Bairbre de Brún Projektopdeling ved ansøgning om byggetilladelse P-3280/05 

Jim Higgins Luftvejssygdomme P-3281/05 

Renato Brunetta Angreb på bevarelsen af kulturarven og det frie 
erhvervsinitiativ 

P-3282/05 

Hélène Goudin Alkolåse i svenske biler P-3283/05 

Andreas Mölzer Europæisk arrestordre E-3284/05 

Chris Davies Balearernes turistministerium på Menorca - opfølgning E-3285/05 

Renato Brunetta Angreb på bevarelsen af kulturarven og det frie 
erhvervsinitiativ 

E-3286/05 

Jules Maaten Ulovlige aktive stoffer i lægemidler (ulovlige API'er) E-3287/05 

Ilda Figueiredo Forsinket iværksættelse af miljøstrategier E-3288/05 

Jan Wiersma Mulige skridt over for Usbekistan efter urolighederne i 
maj 2005 

P-3289/05 

Sajjad Karim Inddragelse af civilsamfundet i Tyrkiets tiltrædelse P-3290/05 

Françoise Grossetête Anvendelse af direktiv 1999/74/EF om mindstekrav til 
beskyttelse af æglæggende høner 

P-3291/05 

Luciana Sbarbati Prioriteringer i femårsplanen for fred, sikkerhed og 
retfærdighed 

P-3292/05 

Maria Matsouka Virkningerne af det store antal konkurserklæringer fra 
græske virksomheder, hvad angår arbejdsløshedstallene 
og risikoen for, at det ikke vil lykkes at nå Lissabon-
målene 

E-3293/05 

Luigi Cocilovo Projektstyring E-3294/05 

Marie Isler Béguin Gennemførelse i fransk ret af direktivet om elektrisk og 
elektronisk udstyr 

E-3295/05 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Indsamling af data om antallet af kvinder i 
arbejdsmarkedsparternes beslutningstagende organer 

E-3296/05 

Luciana Sbarbati Internationale adoptioner i Rumænien E-3297/05 

Jan Wiersma Udvikling af retsstatsprincipperne i Georgien E-3298/05 
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Jan Wiersma Udvikling af retsstatsprincipperne i Georgien E-3299/05 

Frederika Brepoels Fri bevægelighed for personer og integrationspolitik E-3300/05 

David Hammerstein Mintz Liberalisering af energimarkedet P-3301/05 

Brigitte Douay Behandlingen af fransk Hainaut ved den kommende 
programmering af strukturfondene for perioden 2007-
2013 

P-3302/05 

Hannes Swoboda Mulige skridt over for Usbekistan efter urolighederne i 
maj 2005 

E-3303/05 

Chris Davies Belarus E-3304/05 

Alyn Smith Stigende brændstofudgifter E-3305/05 

Alyn Smith Virksomhedsovertagelser E-3306/05 

Konstantinos Hatzidakis Følgerne af drivhuseffekten P-3307/05 

María Salinas García Miljømæssige konsekvenser af sandopfyldningsprojekter 
langs kysterne ved Gibraltar 

E-3308/05 

María Salinas García Undersøgelse af indvirkningerne af reformen inden for 
bomuldssektoren 

E-3309/05 

Hynek Fajmon Bøder for overskudslagre af landbrugsprodukter E-3310/05 

Andreas Schwab Sammenligning af lovpligtige og private sygekasser E-3311/05 

Manolis Mavrommatis Sport på internettet og mobiltelefoni E-3312/05 

Konstantinos Hatzidakis Langvarig arbejdsløshed og psykisk sundhed E-3313/05 

Georgios Karatzaferis Den græske regerings beskyttelse af særlig følsomme 
gruppers arbejdsrettigheder 

E-3314/05 

Georgios Karatzaferis Overvågning af det græske statsbudget og de finansielle 
tals pålidelighed 

E-3315/05 

Georgios Karatzaferis EU's finansiering af ikke-statslige organisationer E-3316/05 

Georgios Karatzaferis Uberettiget afskedigelse af en mor E-3317/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
og Jean Lambert 

Gibraltars lovgivning om den seksuelle lavalder E-3318/05 

Graham Watson, Michael Cashman 
og Jean Lambert 

Gibraltars lovgivning om den seksuelle lavalder E-3319/05 

Alyn Smith Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation 
(2007-2013) 

E-3320/05 

Alyn Smith Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling (2007-2013) 

E-3321/05 
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Alyn Smith Programmet Kultur 2007 E-3322/05 

Alyn Smith Media 2007-programmet (2007-2013) E-3323/05 

Antoine Duquesne Foranstaltninger til fremme af det fælles alarmnummer 
112 

E-3324/05 

Esko Seppänen Sukkerkvoter E-3325/05 

David Martin Opfordring til at yde støtte til sydafrikanske lande P-3326/05 

Christine De Veyrac Afgift på flybilletter - Retmæssighed P-3327/05 

Adriana Poli Bortone Situationen i vinproduktionen i Puglia P-3328/05 

Witold Tomczak Krav om motorkøretøjers anvendelse af nærlys hele året 
rundt 

P-3329/05 

Renate Sommer Ødelæggelse af dalene Munzur og Pülümür i Tyrkiet P-3330/05 

Markus Pieper Udvisning af tyrkiske asylansøgere og finansiering af 
flygtningeorganisationer i Tyskland 

E-3331/05 

Sajjad Karim Menneskerettighedsklausul i associeringsaftalen mellem 
EU og Chile 

E-3332/05 

James Allister Rumænien E-3333/05 

James Allister Rumænske adoptioner E-3334/05 

Antoine Duquesne Regler om refusion af læge- og medicinudgifter i EU E-3335/05 

Christine De Veyrac Forbrugernes sundhed og rettigheder E-3336/05 

Monica Frassoni Olieprospektering i det sydøstlige Sicilien og Noto-dalen E-3337/05 

Emanuel Fernandes Reumatiske sygdomme E-3338/05 

Mairead McGuinness Fremtiden for EU's landbrugssektor i en mere globaliseret 
verden 

P-3339/05 

Gary Titley Svømmebassiners sikkerhed P-3340/05 

Raül Romeva i Rueda Fugleinfluenza E-3341/05 

Raül Romeva i Rueda Flydende gas (LPG) E-3342/05 

James Nicholson Kristne og muslimske dalitter (kasteløse) i Indien E-3343/05 

James Nicholson Burma E-3344/05 

Lena Ek Bestemmelser om og definition af vodkaproduktion E-3345/05 

Carlo Fatuzzo Samordning af europæisk civilbeskyttelse E-3346/05 

Carlo Fatuzzo Trykning af 1-euro-sedler E-3347/05 

Carlo Fatuzzo Obligatorisk angivelse af "Made in …" E-3348/05 
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Giovanni Pittella og Vincenzo 
Lavarra 

Italiens anvendelse af EU's regler om sikkerhed på 
arbejdspladsen 

E-3349/05 

Bart Staes Etisk adfærd hos Kommissionens tjenestemænd E-3350/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3351/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3352/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3353/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3354/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3355/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3356/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3357/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3358/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3359/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3360/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3361/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3362/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3363/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3364/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3365/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3366/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3367/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3368/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3369/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3370/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3371/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3372/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3373/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3374/05 

Nigel Farage Kommissærers interesser E-3375/05 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Adgang til nettet for personer med behov for hjælp E-3376/05 

Luca Romagnoli Dæmning i Sessera-dalen, Biella provins (Italien) E-3377/05 
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Luca Romagnoli Dæmning i Sessera-dalen, Biella provins (Italien) E-3378/05 

Luca Romagnoli Forholdene på FS-togene i Italien E-3379/05 

Ilda Figueiredo Støtte til gedeopdræt E-3380/05 

Elisabeth Schroedter Forstyrrelse og indskrænkning af fem habitatområder i 
forbindelse med den planlagte "bombodrom" på heden 
Kyritz-Wittstocker (luft-til-jord-skydeplads) 

P-3381/05 

Gay Mitchell Kampagnen "Retfærdighed for Kevin Sweeney" E-3382/05 

Ashley Mote Udsigter for den økonomiske vækst E-3383/05 

Ashley Mote Euroens overleven E-3384/05 

Ashley Mote Faldende indenlandske investeringer i euroområdet E-3385/05 

Ashley Mote Skrot britiske måleenheder E-3386/05 

Ashley Mote Vellykket opbygning af velstand E-3387/05 

Ashley Mote Bør Det Forenede Kongerige forlade EU E-3388/05 

Ashley Mote Revisionsrettens uafhængighed E-3389/05 

Ashley Mote Tredje kørekortsdirektiv E-3390/05 

Ashley Mote Efterretningstjenester E-3391/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Peter Mandelson E-3392/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Lásló Kovács E-3393/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Günther Verheugen E-3394/05 

Erik Meijer Import af farlige biler fra Kina og manglende muligheder 
for, at de enkelte medlemsstater selvstændigt kan træffe 
foranstaltninger herimod 

E-3395/05 

Hiltrud Breyer Ulovlig import og udsåning af genmodificerede courgetter 
i Rheinland-Pfalz og Niedersachsen 

P-3396/05 

Antonios Trakatellis og Antonis 
Samaras 

Beskyttelse af den offentlige sundhed og miljøet imod 
bortskaffelse og forbrænding af PVC-plastikaffald 

E-3397/05 

Antonio Di Pietro Overtrædelse af reglerne om fri konkurrence og fri 
levering af tjenesteydelser fra den italienske 
Statsmonopolstyrelses side 

E-3398/05 

Kinga Gál Ophævelse af visumpligten over for Kina P-3399/05 

Thomas Ulmer Bøder P-3400/05 

María Valenciano Martínez-Orozco Trojkaens rejse til Nepal i oktober P-3401/05 

Urszula Krupa Motorvej i Łódź, Polen P-3402/05 
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Catherine Stihler Kliniske forsøg med microbicider P-3403/05 

Ivo Belet Import af den kinesiske terrængående bil "Landwind" P-3404/05 

Roger Helmer Finansiering af tyrkiske ngo'er P-3405/05 

Thijs Berman Følgerne af at lukke økologisk fjerkræ inde i forbindelse 
med fugleinfluenzaen 

P-3406/05 

Salvador Garriga Polledo Byplanlægningsprojekt i Colunga E-3407/05 

Georgios Papastamkos Retsgrundlag for oprettelsen af reguleringsorganet ENISA E-3408/05 

Panagiotis Beglitis og Nikolaos 
Sifunakis 

Komissærkollegiets beslutning af 14. september 2005 om 
Olympic Airways 

E-3409/05 

Gay Mitchell Forskning i luftvejssygdomme E-3410/05 

Giovanni Pittella Lossepladsen i Campagna (Salerno i Italien) E-3411/05 

Marco Pannella Overtrædelse af fællesskabsretten - Sagen omkring 
Stanley International Betting Ltd. 

E-3412/05 

Erik Meijer Den politiske dialog med Israel og de manglende krav 
vedrørende den israelske statsborger Mordechai Vanunus 
ophold i Europa 

E-3413/05 

Erik Meijer Unødig chikane af beboerne i den ungarske grænseregion 
Börzsöny på grund af begrænset åbningstid ved en 
grænseovergang mellem to nye medlemsstater 

E-3414/05 

Ria Oomen-Ruijten Indførelse af en ny sygesikringslovgivning i Nederlandene E-3415/05 

Charles Tannock Alvorligt smuthul i Sangatte-aftalerne mellem Frankrig, 
Belgien og Det Forenede Kongerige om forhindring af 
illegal immigration i Det Forenede Kongerige 

P-3416/05 

Stefano Zappalà Dyrkning af sukkerroer P-3417/05 

Christoph Konrad Affaldshåndteringssammenslutningen EKO-City E-3418/05 

Dimitrios Papadimoulis Virkningerne af brændstofprisstigningerne for det 
europæiske landbrug 

E-3419/05 

Dimitrios Papadimoulis Foranstaltninger til fremme af energiafgrøder E-3420/05 

Georgios Karatzaferis Kommissær Barrots handlinger og Olympic Airways E-3421/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Dalia Grybauskaitė E-3422/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Siim Kallas E-3423/05 

Carlos Carnero González Konsekvenser for naturområdet ved Henares-floden på 
grund af opførelse af et messecenter på Isla del Colegio 
ved den spanske by Alcalá de Henares 

P-3424/05 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

24 

Bulletin 24.10.2005 
 

- DA - PE 360.492 

Jana Hybášková Gennemførelse af direktiv 89/105/EØF i Den Tjekkiske 
Republik 

P-3425/05 

Raül Romeva i Rueda Sultestrejke blandt vestsahariske politiske fanger E-3426/05 

Dimitrios Papadimoulis Moms på fast ejendom E-3427/05 

Ioannis Gklavakis Understøttelse af fiskere E-3428/05 

Charles Tannock Alvorligt smuthul i Sangatte-aftalerne mellem Frankrig, 
Belgien og Det Forenede Kongerige om forhindring af 
illegal immigration i Det Forenede Kongerige 

E-3429/05 

Alyn Smith Smyril Line E-3430/05 

Monica Frassoni og Sepp 
Kusstatscher 

Motorvejsstrækningen Bologna-Nord E-3431/05 

Roberta Angelilli Sigøjnerlejr i Decima Malafede-området (Rom) - 
sandsynlig overtrædelse af miljølovgivningen 

E-3432/05 

Erik Meijer Alternativer til de bestræbelser, som EU støtter, på at 
tilvejebringe en opløsning af det selvstændige 
politiapparat i Republikken Serbien (RS) i Bosnien og 
Hercegovina 

E-3433/05 

Ivo Belet Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - lov 
om foreningsfrihed 

E-3434/05 

Erik Meijer Garantier for Republikken Serbiens (RS) fremtid i 
Bosnien og Hercegovina for at undgå, at der skabes 
grobund for ekstrem nationalisme, isolation og vold 

E-3435/05 

Andreas Schwab Den Europæiske Unions ordning med egne indtægter P-3436/05 

Hiltrud Breyer Sugeindlæg i plastemballagen til kødindpakning E-3437/05 

Roger Helmer Antal medarbejdere i EU-institutionerne E-3438/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Først opførelse af boliger, derefter nedrivning E-3439/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Stigning i handelen med børn fra Bulgarien E-3440/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ulovlig fældning af træer i Bulgarien E-3441/05 

Elly de Groen-Kouwenhoven Ulovlige byggeaktiviteter, privatiseringer og udtrækning 
af territorier, der hører under de beskyttede områder i 
Bulgarien 

E-3442/05 

Eija-Riitta Korhola Midlertidig suspendering af emissionshandel E-3443/05 

Eija-Riitta Korhola Midlertidig suspendering af emissionshandel E-3444/05 

Dorette Corbey og Margrietus van 
den Berg 

Tekstilsektoren og Lissabon-målene E-3445/05 
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Urszula Krupa Fugleinfluenza E-3446/05 

Hélène Goudin Den svenske overenskomstmodel E-3447/05 

Arlene McCarthy Flypassagerers rettigheder P-3448/05 

Tokia Saïfi Undersøgelse af produktionsvilkårene for tekstilvarer og 
beklædning i Kina 

P-3449/05 

Mogens Camre Kommissionens fortolkning af Domstolens dom i sag nr. 
C-464/02 

E-3450/05 

Neil Parish Angivelse af dyrevelfærd på mærkningen af fødevarer E-3451/05 

Marco Pannella Tvangsrepatriering fra Cambodja til Vietnam af nogle 
Montagnard-flygtninge uden indgriben fra FN's 
Flygtningekommissariat 

E-3452/05 

Marco Pannella Tvangsrepatriering fra Cambodja til Vietnam af nogle 
Montagnard-flygtninge uden indgriben fra FN's 
Flygtningekommissariat 

E-3453/05 

Georgios Papastamkos Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
kreditkorttransaktioner 

E-3454/05 

Georgios Karatzaferis FYROM's anvendelse af en vareeksportkode E-3455/05 

Georgios Karatzaferis Udvidelse af start- og landingsbanen i Syros lufthavn og 
Hochtiefs kontrakt med den græske regering om Spata 
lufthavn 

E-3456/05 

Georgios Karatzaferis Kommissionstjenestegrenenes ansvar for den 
utilstrækkelige gennemførelse af medfinansierede 
foranstaltninger fra den tredje EF-støtteramme i 
Grækenland 

E-3457/05 

Georgios Karatzaferis Finansiel kontrol af gennemførelsen af det græske 
offentlige investeringsprogram 

E-3458/05 

Giovanni Pittella, Guido Sacconi 
og Vincenzo Lavarra 

Ujævn fordeling af den fælles landbrugspolitiks midler E-3459/05 

Claude Moraes Førerhunde P-3460/05 

Patrick Louis Import af æbler i Den Europæiske Union - 
statistikker/beskyttelsesklausul 

P-3461/05 

Bart Staes Modtagelse af asylansøgere i Belgien P-3462/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3463/05 

Raül Romeva i Rueda Colombia E-3464/05 

Konstantinos Hatzidakis Fremme af hybridbiler E-3465/05 

Ashley Mote Efterretning - Vladimír Špidla E-3466/05 
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Ashley Mote Efterretning - Andris Piebalgs E-3467/05 

Claude Moraes Førerhunde E-3468/05 

Bronisław Geremek Den 11. tibetanske Panchen Lama E-3469/05 

Patrick Louis og Philippe de 
Villiers 

EF-Domstolens dom af 13. september 2005 (C-176/03) E-3470/05 

Françoise Grossetête Statsstøtte fra den indiske regering - international 
konkurrenceforvridning 

E-3471/05 

Frederika Brepoels Ny tolkeordning E-3472/05 

Margrietus van den Berg Diskrimination af de kasteløse (dalits) E-3473/05 

Edite Estrela Stigning i ordineringen af psykotrope stoffer til børn og 
unge 

E-3474/05 

Andreas Mölzer Brenner-basistunnelen P-3475/05 

Marianne Thyssen Sprogordningen i Rådet P-3476/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Anlæggelse af godstransportinfrastrukturer P-3477/05 

Hiltrud Breyer Sukkerkulør svækker immunsystemet E-3478/05 

Joachim Wuermeling Franske gasflasketilslutningers kompatibilitet med tyske 
campingvogne 

E-3479/05 

Ingeborg Gräßle Offentliggørelse af aflønningen af EU's tjenestemænd og 
øvrige personale 

E-3480/05 

Maria Matsouka En million arbejdstagere uden forsikring i Grækenland E-3481/05 

Antonios Trakatellis og Ioannis 
Gklavakis 

Støtte til kontrol med importerede produkter fra lande 
uden for EU 

E-3482/05 

Bill Newton Dunn Ubehagelig behandling af EU-borgere fra USA's 
Department of Homeland Security's side 

E-3483/05 

John Bowis Direktivet om fysiske agenser (elektromagnetiske felter) E-3484/05 

John Bowis Beredskab i forbindelse med influenzapandemi E-3485/05 

John Bowis Forårsjagt på fugle på Malta E-3486/05 

Phillip Whitehead Biludlejningskartel i lufthavne E-3487/05 

Phillip Whitehead RoHS-lovgivning (begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr) - forbud 
mod bly i loddemateriale 

E-3488/05 

Luciana Sbarbati Krise i skotøjssektoren E-3489/05 

Jeanine Hennis-Plasschaert Sikkerhedssystem for containere, der transporteres ad 
søvejen 

E-3490/05 
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Bart Staes Mindre udbredt brug af hollandsk ved Rådets møder E-3491/05 

Ilda Figueiredo Leader+-programmet E-3492/05 

Ilda Figueiredo Landbrugsvejen mellem Caldeira og Rancho (Madeira) E-3493/05 

Ilda Figueiredo Landbrugsvej i Fajã E-3494/05 

Ilda Figueiredo Ansøgninger fra foreningen for regional udvikling i 
Minho 

E-3495/05 

Willy Meyer Pleite Krise i kastanieskovene i området Sierra de Aracena og 
Picos de Aroche (Huelva - Spanien) 

P-3496/05 

Manolis Mavrommatis Manglende gennemførelse af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afgørelser 

P-3497/05 

Avril Doyle Sukkermangelen på verdensplan og reformen af den 
fælles markedsordning for sukker 

P-3498/05 

Bernat Joan i Marí Anvendelse af ulovlige fuglenet på De Baleariske Øer E-3499/05 

Gay Mitchell Politiske fanger i Marokko E-3500/05 

Gay Mitchell Pigesoldater E-3501/05 

Gay Mitchell Boliglån E-3502/05 

Bill Newton Dunn Konflikt om domstolskompetence E-3503/05 

Jean-Marie Le Pen Ulighed mellem Europa-Parlamentets medlemmer med 
hensyn til arbejdssprog 

E-3504/05 

Jean-Marie Le Pen Ulighed mellem Europa-Parlamentets medlemmer med 
hensyn til arbejdssprog 

E-3505/05 

Mario Mauro BGB-anerkendelse til Baraggia-ris (BGB = beskyttet 
geografisk betegnelse) 

E-3506/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Eksport af asbestholdige byggematerialer og giftigt affald 
til Ukraine fra tilgrænsende EU-medlemsstater og 
vedvarende brug af asbest i Ukraine 

E-3507/05 

Dimitrios Papadimoulis Frivillig førtidspensionering for personale i OTE (det 
græske telekommunikationsselskab) 

E-3508/05 

Dimitrios Papadimoulis Kontraktansatte i Olympic Airways E-3509/05 

Georgios Papastamkos Klarlægning af de europæiske retlige rammer for 
professionel fodbold 

E-3510/05 

Luciana Sbarbati Interreg-programmet - transnationalt samarbejde E-3511/05 

Marian Harkin Efterfølgende privatisering af projekter med EU-støtte P-3512/05 

Jo Leinen Umiddelbart grænseoverskridende samarbejde - Euregios E-3513/05 
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Ingeborg Gräßle Ændring af finansforordningen - forvaltning af budgettet, 
artikel 53ff i finansforordningen 2002 

E-3514/05 

Erik Meijer og Kartika Liotard Afskaffelse før tid af undtagelsen fra forbuddet mod at 
anvende asbest til elektrolyse på grund af de nye 
løsninger, der i mellemtiden er opstået 

E-3515/05 

Erik Meijer Vedvarende ødelæggelse af landskabet, naturen og 
turistpotentialet i den polske provins Dolnoslaśkie på 
grund af udvinding af basalt og granit 

E-3516/05 

Paulo Casaca Forebyggelse af konsekvenserne af store jordskælv på 
Azorerne 

E-3517/05 

Mechtild Rothe Europæisk solvarme-teknologiplatform P-3518/05 

Alessandro Foglietta Krisesituationen for floden Sacco P-3519/05 

Chris Davies For stærkt læssede lastbiler E-3520/05 

Gary Titley Euratom - Artikel 31 - Gruppe på højt plan E-3521/05 

Jillian Evans Sudan E-3522/05 

Glyn Ford EU's deltagelse i sekspartsdrøftelserne E-3523/05 

Glyn Ford EU's deltagelse i sekspartsdrøftelserne E-3524/05 

Glyn Ford KEDO E-3525/05 

Glyn Ford KEDO E-3526/05 

Glyn Ford Tumen-flodprojektet E-3527/05 

Glyn Ford Tumen-flodprojektet E-3528/05 

Glyn Ford Udviklingsbank for Nordøstasien E-3529/05 

Glyn Ford Udviklingsbank for Nordøstasien E-3530/05 

Jeffrey Titford Upassende kommentarer fra kommissæren for 
konkurrence, Neelie Kroes 

E-3531/05 

Marianne Thyssen Den langvarige lovgivningsprocedure E-3532/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europæerne og deres sprog E-3533/05 

Helmuth Markov Harmonisering af flyveklarereres virksomhed E-3534/05 

Christoph Konrad Konkurrencefordrejende gasprispolitik E-3535/05 

Christopher Heaton-Harris Tilsidesættelse af embargoen over for det tidligere regime 
i Irak 

E-3536/05 

Christopher Heaton-Harris Rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig E-3537/05 

Christopher Heaton-Harris Støtte til ungdomsgrupper E-3538/05 
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Luciana Sbarbati Helsinki-Komitéen og Rumænien E-3539/05 

Jonas Sjöstedt Ugyldighedserklæring af aftale i Bolivia E-3540/05 

Jonas Sjöstedt Overvågning af det kommende valg i Bolivia E-3541/05 

Jonas Sjöstedt Fængslede uden rettergang i Eritrea E-3542/05 

David Hammerstein Mintz Udvidelse af lystbådehavnen ved S'Estanyol (Llucmajor, 
Mallorca) 

E-3543/05 

André Brie Budgetpost A-3035 - Støtte til bevarelse af de nazistiske 
koncentrationslejre som historisk minde 

E-3544/05 

Maria Matsouka Bekymring over udviklingen i gennemførelsen af det 
græske budget for 2005 

E-3545/05 

Gay Mitchell Støtte til stamcelleforskning E-3546/05 

Kathy Sinnott Førtidspensionsordningen inden for landbruger E-3547/05 

Paul van Buitenen Kommissionen holdning til, at OLAF ikke har overdraget 
en sag til den belgiske anklagemyndighed på baggrund af 
den lovede nultolerance 

E-3548/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Neelie Kroes E-3549/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Danuta Hübner E-3550/05 

Ashley Mote Efterretningsvirksomhed - Benita Ferrero-Waldner E-3551/05 

Linda McAvan Støtte til anvendelsen af talg som et miljøvenligt 
brændstof 

P-3552/05 

Alyn Smith Kompensation for offentlig tjeneste til fly- og 
skibsforbindelser til øer 

E-3553/05 

Chris Davies Advarsler på cigaretpakker E-3554/05 

Chris Davies Grafiske advarsler på cigaretpakker E-3555/05 

Chris Davies Moderne togs energiforbrug E-3556/05 

Chris Davies Kommissionsmedlemmers fratræden inden udløbet af 
deres mandat 

E-3557/05 

Chris Davies El-varer i standby E-3558/05 

Jens-Peter Bonde Tilskud til landbruget P-3559/05 

Michl Ebner Udtalelser fra Carla del Ponte P-3560/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Indførelse af kompenserende foranstaltninger som følge af 
optagelsen i EU af ti nye medlemsstater den 1. maj 2004 

E-3561/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Undersøgelse af den spanske tunindustri E-3562/05 
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Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fremtiden for oprindelsesbetegnelser i præferenceaftaler E-3563/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Restitutioner for olivenolie til konservering af fisk og 
skaldyr 

E-3564/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna WTO's sjette ministerkonference i Hongkong E-3565/05 

Michl Ebner Udtalelser fra Carla del Ponte E-3566/05 

Georgios Karatzaferis Nedlæggelse af skoler for sigøjnerbørn i Attika E-3567/05 

Ioannis Varvitsiotis Opbevaring af data fra telefonisk og elektronisk 
kommunikation 

E-3568/05 

Kathy Sinnott Græsk cabotagesejlads E-3569/05 

Ashley Mote Finansiel og demokratisk kontrol E-3570/05 

Ashley Mote Finansiel og demokratisk kontrol E-3571/05 

Ashley Mote Finansiel og demokratisk kontrol E-3572/05 

Robert Goebbels Fri bevægelighed for pengespil E-3573/05 

Mario Borghezio Skader på borgernes helbred som følge af 
teflonforarbejdning på en fabrik i Podenzano (Piacenza, 
Italien) 

E-3574/05 

Lena Ek Ethanolens betydning for EU's beskæftigelse, land- og 
skovbrug, miljø samt transport 

E-3575/05 

Raül Romeva i Rueda Indvandrere fra landene syd for Sahara i Melilla P-3576/05 

Véronique Mathieu Forslag til fældefangstdirektiv (KOM(2004)0532) P-3577/05 

José Ribeiro e Castro Cuba - Victor Rolando Arroyos situation P-3578/05 

Katerina Batzeli Forhøjelse af momsen, den indirekte beskatning og deres 
virkninger for det græske statsunderskud 

P-3579/05 

Carl Lang Beskyttelse og bevarelse af den europæiske 
militærindustri 

P-3580/05 

Véronique De Keyser Forsyningspligtydelser - vand - tjenesteydelsesdirektiv P-3581/05 

Anne Van Lancker Anvendelsen af nederlandsk under møder i Rådet P-3582/05 

Ana Mato Adrover De fremtidige opgaver for observatoriet for 
risikoovervågning 

E-3583/05 

Ana Mato Adrover Forbedring af arbejdstagernes mobilitet ved hjælp af 
"Europass" 

E-3584/05 

Mogens Camre Rammeafgørelse om hensyntagen til straffedomme afsagt 
i andre EU-medlemsstater 

E-3585/05 

Michl Ebner Carla del Pontes udtalelser E-3586/05 
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Michl Ebner Carla del Pontes udtalelser E-3587/05 

Michl Ebner Fremvisning af tysksprogede film i Sydtirol E-3588/05 

Michl Ebner Fremvisning af tysksprogede film i Sydtirol E-3589/05 

Michl Ebner Gebyrer ved indløsning af checks E-3590/05 

Herbert Bösch Tilbagetrækning af planlagte lovgivningsinitiativer E-3591/05 

Konstantinos Hatzidakis Offentlig transport i byerne E-3592/05 

Georgios Karatzaferis Presseartikler om bestikkelse af en minister i Grækenland E-3593/05 

Georgios Karatzaferis Overtrædelse af fællesskabslovgivningen på bekostning af 
EU-statsborgere i Grækenland 

E-3594/05 

Georgios Karatzaferis Scenarie med tab af fællesskabsmidler fra den tredje 
fællesskabsstøtteramme for Grækenland 

E-3595/05 

Robert Kilroy-Silk Lige rettigheder for kvinder E-3596/05 

Robert Kilroy-Silk Lige rettigheder for kvinder E-3597/05 

Robert Kilroy-Silk Lige rettigheder for kvinder E-3598/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence - fodboldrettigheder E-3599/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence - fodboldrettigheder E-3600/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence - fodboldrettigheder E-3601/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence - fodboldrettigheder E-3602/05 

Robert Kilroy-Silk Konkurrence - fodboldrettigheder E-3603/05 

Marie-Line Reynaud Opretholdelse af nedsat momssats E-3604/05 

Jean Beaupuy Forordning (EF) nr. 1804/1999 - homøopatiske og 
fytoterapeutiske veterinærlægemidler 

E-3605/05 

Mario Mauro Det syvende rammeprogram for forskning E-3606/05 

Cristiana Muscardini Tvangsfodring og beskyttelse af dyr E-3607/05 

Cristiana Muscardini Lønninger og arbejdskraftomkostninger E-3608/05 

Cristiana Muscardini Import af farlige fødevarer fra Østasien E-3609/05 

Corien Wortmann-Kool Kvalitet af og kontrol med transport af farligt gods ad vej E-3610/05 

Cristiana Muscardini Forlængelse de reducerede i moms-satser gældende for 
boligsektoren 

P-3611/05 

Katerina Batzeli og Evangelia 
Tzampazi 

En europæisk civilbeskyttelsesstyrke E-3612/05 

Claude Moraes Brændstofmangel E-3613/05 
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Carl Lang Bekæmpelse af illegal indvandring E-3614/05 

Carl Lang Bekæmpelse af illegal indvandring E-3615/05 

Cristiana Muscardini Peking og jerngrebet om internettet E-3616/05 

Cristiana Muscardini Smugling af cigaretter fra Ukraine E-3617/05 

Cristiana Muscardini Stop for slagtning af heste E-3618/05 

Cristiana Muscardini Al Quaida på internettet E-3619/05 

Marco Rizzo Klementiner fra Sibaritide E-3620/05 

Vittorio Agnoletto Undertrykkelse af anvendelsen af internettet i 
Folkerepublikken Kina 

E-3621/05 

Vittorio Agnoletto Undertrykkelse af anvendelsen af internettet i 
Folkerepublikken Kina 

E-3622/05 

Ilda Figueiredo Ophavsrettigheder E-3623/05 

Evangelia Tzampazi Emissioner af forurenende stoffer fra bilers katalysatorer P-3624/05 

Jean Cottigny Budget for det europæiske program for bistand til fattige P-3625/05 

Monica Frassoni Fællesskabsfinansiering af undersøgelser vedrørende 
jernbaneforbindelsen Torino-Lione 

P-3626/05 

Rosa Miguélez Ramos Anvendelse af fiskemel og fiskeolie som foder til 
drøvtyggere 

E-3627/05 

Rosa Miguélez Ramos Anvendelse af fiskeolie i funktionelle fødevarer E-3628/05 

Joseph Muscat Transport af affald E-3629/05 

John Bowis Europæisk havstrategi E-3630/05 

Pierre Schapira Ekstern revision af finansieringsordningen EuropAid E-3631/05 

Pierre Schapira Udnyttelse af de indhøstede erfaringer i forbindelse med 
udviklingssamarbejdsprojekter 

E-3632/05 

Bruno Gollnisch Tyrkiske mønter - forveksling med euroen E-3633/05 

Michl Ebner Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Det 
Tidligere Jugoslavien 

E-3634/05 

Michl Ebner Det Internationale Krigsforbrydertribunal for Det 
Tidligere Jugoslavien 

E-3635/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Europæiske motorveje til søs E-3636/05 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kontrol med sporbarheden i forbindelse med EU's 
samhandel 

E-3637/05 
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Erik Meijer Begrænsninger i tolkningen til en række officielle EU-
sprog, fordi medlemsstaterne siden 2004 har anvendt 
midlerne hertil til andre formål 

E-3638/05 

 
* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0331/05)  den 27. og 28. september 2005 
 
21 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Affaldsproblemet og dets håndtering 

 
H-0659/05  

 
Sajjad KARIM 

 
Harmonisering af medlemsstaternes strategi til bekæmpelse af 
terrorisme 

 
H-0661/05  

 
Chris DAVIES 

 
Ministerrådets hjemmeside 

 
H-0663/05  

 
Sarah LUDFORD 

 
Hindringer for aktindsigt i Rådets dokumenter 

 
H-0665/05  

 
Nigel FARAGE 

 
Fiskeripartnerskabsaftaler 

 
H-0666/05  

 
Bernd POSSELT 

 
Mindretalsrettigheder i Serbien 

 
H-0668/05  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Religiøse minoriteters ejendomsrettigheder i Tyrkiet 

 
H-0671/05  

 
James ALLISTER 

 
IRA-terrorister 

 
H-0673/05  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
  
Albert MAAT 

 
Indførsel af smitsomme sygdomme til EU 

 
H-0735/05  

 
Catherine STIHLER 

 
Kompensation til flypassagerer 

 
H-0705/05  

 
Athanasios PAFILIS 

 
Alvorlige problemer med flysikkerheden 

 
H-0756/05  

 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Fru HÜBNER 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Færdiggørelse af det græske nationale ejendomsregister 

 
H-0669/05  

 
Georgios KARATZAFERIS 

 
De græske myndigheders indrømmelse af, at det ikke vil 
lykkes at nå målene for udnyttelse af bevillinger i 2005 

 
H-0682/05  

 
Ryszard CZARNECKI 

 
Støtte til regionalpolitikken 

 
H-0710/05  
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Hr. McCREEVY 
 
 
Jacques TOUBON 

 
Undersøgelse om spillesektoren på det indre marked 

 
H-0701/05  

 
Jelko KACIN 

 
Hasardspilvirksomheders vanskeligheder i forbindelse med 
fremme af deres aktiviteter i andre medlemsstater 

 
H-0725/05  

 
Mairead McGUINNESS 

 
Beskyttelse af forbrugerne ved grænseoverskridende 
finanstransaktioner 

 
H-0715/05  

 
Fru FISCHER BOEL 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Forordning (EØF) nr. 2081/92: Beskyttelse af geografiske 
betegnelser - Karlovarske oplatky 

 
H-0670/05  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
"Olmützer Quargel" som en beskyttet geografisk betegnelse i 
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 

 
H-0687/05  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Bærfrugtmarkedet i Polen 

 
H-0681/05  

 
Johan VAN HECKE 

 
EU-landbrugsstøtte til adelige storgodsejere 

 
H-0690/05  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

SEPTEMBER II 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 
 

 
38 

 
8 

 
29(1) 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
ALEXANDER 

 
Kommissionen 
 

 
58 

 
13 

 
42 

 
11 

 
0 

 
1 

 
2 

 
BARROT 
HÜBNER 
McCREEVY 
FISCHER BOEL 

 
I alt 

 
96 

 
21 

 
71 

 
71 

 
0 

 
1 

 
3 

 

 
 
(1) Rådets svar var blevet sendt den 13.10.05 i stedet for den 28.09.05. 
Svar på spørgsmål nr. 15 (H-0688/05) er endnu ikke til rådighed. 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

 
 

Nr. 
 

PE.nr. 
 

Indgivet af 
 

Emne 
 

Indgivet 
 
Udløbsdat
o 

 
Underskrif

-er 
 
38/2005 

 
360.876 

 
Amalia Sartori 

 
Indførelse af 1- og 2-eurosedler 

 
22.06.2005 

 
22.09.2005 

 
329 

 
39/2005 

 
361.247 

 
Alessandra Mussolini 

 
Udvidelse af EU 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
33 

 
40/2005 

 
361.448 

 
Alessandra Mussolini 

 
Energikilder og alternativ teknologi 

 
04.07.2005 

 
04.10.2005 

 
13 

 
41/2005 

 
361.500 

 
Richard Howitt, David Hammerstein 
Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou 
og Grażyna Staniszewska 

 
Gigtsygdomme 

 
05.07.2005 

 
04.10.2005 

 
405 

 
42/2005 

 
361.499 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Løsning på EU-krisen 

 
06.07.2005 

 
06.10.2005 

 
3 

 
43/2005 

 
363.288 

 
Jana Bobošíková, Miloslav Ransdorf, 
Jaromír Kohlíček, Sahra Wagenknecht 
og Bogdan Golik 

 
Afvisning af anfægtelsen af Potsdamaftalens 
konklusioner 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
18 

 
44/2005 

 
363.289 

 
Martin Callanan, Daniel Hannan, 
Christopher Heaton-Harris og Roger 
Helmer 

 
Frihandel 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
12 

                                                      
1  Situationen pr. 29.09.2005 
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45/2005 

 
363.290 

 
Chris Davies, Nigel Farage, Timothy 
Kirkhope, Jean Lambert og Gary Titley 
 

 
Rådet og hemmelighedskræmmeri under 
lovgivningsarbejdet 
 

 
05.09.2005 

 
05.12.2005 

 
126 

 
46/2005 

 
363.332 

 
Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, David 
Martin, Alyn Smith og Struan Stevenson 

 
Udenlandske lektorers rettigheder på italienske 
universiteter 

 
12.09.2005 

 
12.12.2005 

 
14 

 
47/2005 

 
363.533 

 
James Allister 

 
Internationale terrorister ("De tre i Colombia") 

 
19.09.2005 

 
19.12.2005 

 
5 

 
48/2005 

 
363.784 

 
Richard Corbett 

 
Luftvejssygdomme 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
38 

 
49/2005 

 
363.785 

 
Richard Corbett 

 
European City Guides 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
29 

 
50/2005 

 
363.786 

 
Lissy Gröner, Genowefa Grabowska, 
Karin Riis-Jørgensen, Gerard Onesta og 
Vasco Graça Moura 

 
Hjælpelinjer for børn i Europa 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
101 

 
51/2005 

 
363.291 

 
Silvana Koch-Mehrin 

 
Ngo'ers og arbejdsmarkedets parters finansielle 
gennemsigtighed 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
36 
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52/2005 

 
363.787 

 
David Martin, Paulo Casaca, Peter 
Skinner, Terence Wynn og Robert Evans 
 

 
Den voksende internationale bekymring over 
produktion af bjørnegalde i Kina 

 
26.09.2005 

 
26.12.2005 

 
25 

 
53/2005 

 
364.038 

 
Charles Tannock, Jana 
Hybášková, Marek 
Siwiec, André Brie og 
Frédérique Ries 

 

 
Israels tilbagetrækning fra Gaza 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
35 

 
54/2005 

 
364.049 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Opfordring til medlemsstaterne om at anvende 
nedsatte momssatser for boligsektoren 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
55/2005 

 
364.050 

 
Den Dover og Kathy Sinnott 

 
Fremme af energieffektivitet i bygninger 

 
28.09.2005 

 
28.12.2005 

 
22 

 
 

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

 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Pflüger Tobias 
(GUE/NGL) 
 

 
En udviklingsstrategi for 
Afrika 

 
AFET (M) 
 

 
20/09/2005 

 
2005/2142
(INI) 

Koch-Mehrin 
Silvana (ALDE) 
 

De institutionelle aspekter 
ved oprettelsen af en 
europæisk udenrigstjeneste 
 

BUDG (M) 
 

09/06/2005 2004/2207
(INI) 

Lewandowski 
Janusz (EPP-ED) 
 

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

BUDG (M) 
 

26/10/2004 2004/0221
(CNS) 

Hökmark Gunnar 
(EPP-ED) 
 

Reform af statsstøtten 2005-
2009 

ECON (K) 
 

04/10/2005 2005/2165
(INI) 

Batzeli Katerina 
(PSE) 
 

Gennemførelsen af det 
europæiske charter for små 
virksomheder 
 

ECON (M) 
 

21/09/2005 2005/2123
(INI) 

Hughes Stephen 
(PSE) 
 

Adgang til markedet for 
havnetjenester 

EMPL (M) 
 

15/03/2005 2004/0240
(COD) 

Blokland Johannes 
(IND/DEM) 
 

Batterier og akkumulatorer 
og brugte batterier og 
akkumulatorer 
 

ENVI (K) 
 

14/09/2005 2003/0282
(COD) 

Korhola Eija-Riitta 
(EPP-ED) 
 

Forordning om anvendelse af 
Århus-konventionens 
bestemmelser på EU's 
institutioner og organer 
 

ENVI (K) 
 

03/10/2005 2003/0242
(COD) 

Maštálka Jiří 
(GUE/NGL) 
 

Europæiske 
Overvågningscenter for 
Narkotika og 
Narkotikamisbrug 
(omarbejdet udgave) 
 

ENVI (M) 
 

22/09/2005 2005/0166
(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Bauer Edit (EPP-
ED) 
 

Tænkepausen: struktur, 
områder og rammer for en 
evaluering af debatten om 
EU 
 

FEMM (M)
 

15/09/2005 2005/2146
(INI) 

Bozkurt Emine 
(PSE) 
 

EU's agentur for 
grundlæggende rettigheder 

FEMM (M)
 

04/10/2005 2005/0124
(CNS) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Registrering, vurdering, 
godkendelse og 
begrænsninger: kemikalier - 
Reach (ændr. dir. 
67/548/EØF) 
 

FEMM (M)
 

24/09/2004 2003/0257
(COD) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Perspektiverne for de 
handelsmæssige 
foirbindelser mellem EU og 
Kina 

INTA (K) 
 

03/02/2005 2005/2015
(INI) 

Rothe Mechtild 
(PSE) 
 

Energieffektivitet i 
slutanvendelserne 

ITRE (K) 
 

27/09/2005 2003/0300
(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Anmodning om ophævelse 
af Vladimír Železnýs 
immunitet 
 

JURI (K) 
 

07/10/2004 2004/2173
(IMM) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Styrkelse af strafferetlige 
rammer som led i 
bekæmpelsen af krænkelser 
af intellektuelle 
ejendomsrettigheder 
 

JURI (K) 
 

15/09/2005 2005/0128
(CNS) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Anmodning om beskyttelse 
af J.C. Marchianis 
parlamentariske immunitet 
 

JURI (K) 
 

15/09/2005 2005/2176
(IMM) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Wallis Diana 
(ALDE) 
 

Forkyndelse i 
medlemsstaterne af retslige 
og udenretslige dokumenter i 
civile og kommercielle sager 
 

JURI (K) 
 

15/09/2005 2005/0126
(COD) 

Zingaretti Nicola 
(PSE) 
 

Strafferetlige 
foranstaltninger med henblik 
på håndhævelse af intellek- 
tuelle ejendomsrettigheder 
 

JURI (K) 
 

15/09/2005 2005/0127
(COD) 

Berger Maria (PSE) 
 

Tænkepausen: struktur, 
områder og rammer for en 
evaluering af debatten om 
EU 

JURI (M) 
 

15/09/2005 2005/2146
(INI) 

Lechner Kurt (EPP-
ED) 
 

Registrering, vurdering, 
godkendelse og 
begrænsninger: kemikalier - 
Reach (ændr. dir. 
67/548/EØF) 
 

JURI (M) 
 

07/10/2004 2003/0257
(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Standarder for human 
fældefangst for visse 
dyrearter 
 

JURI (M) 
 

13/07/2005 2004/0183
(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Fluorholdige drivhusgasser JURI (M) 
 

13/07/2005 2003/0189
A(COD) 

Alvaro Alexander 
Nuno (ALDE) 
 

Oplysninger om ordregiver, 
der skal ledsage 
pengeoverførsler 
 

LIBE (K) 
 

13/10/2005 2005/0138
(COD) 

Brepoels Frederika 
(EPP-ED) 
 

Styrkelse af det 
grænseoverskridende 
politisamarbejde ved 
internationale begivenheder i 
EU 
 

LIBE (K) 
 

04/10/2005 2005/0804
(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Cashman Michael 
(PSE) 
 

Forenklet ordning for 
personkontrol ved de ydre 
grænser 
 

LIBE (K) 
 

04/10/2005 2005/0158
(COD) 

Cashman Michael 
(PSE) 
 

Forenklet ordning for 
personkontrol ved de ydre 
grænser på grundlag af 
medlemsstaternes ensidige 
anerkendelse af visse 
opholdstilladelser udstedt af 
Schweiz og Liechtenstein 
 

LIBE (K) 
 

04/10/2005 2005/0159
(COD) 

Gál Kinga (EPP-
ED) 
 

EU's agentur for 
grundlæggende rettigheder 

LIBE (K) 
 

14/09/2005 2005/0124
(CNS) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Agenturet for 
grundlæggende rettigheder - 
aktiviteter under traktatens 
afsnit VI 
 

LIBE (K) 
 

14/09/2005 2005/0125
(CNS) 

Roure Martine 
(PSE) 
 

Aftale om udvidelse af 
bestemmelserne om 
kriterierne til afgørelse af, 
hvilken medlemsstat der er 
ansvarlig for behandlingen af 
en asylansøgning, og om 
oprettelsen af "Eurodac" til 
at omfatte Danmark 
 

LIBE (K) 
 

10/01/2005 2004/0205
(CNS) 

Roure Martine 
(PSE) 
 

Fælles benyttelse af 
forbindelsesofficerer udsendt 
af medlemsstaternes 
retshåndhævende 
myndigheder 
 

LIBE (K) 
 

13/10/2005 2005/0808
(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Weber Manfred 
(EPP-ED) 
 

Fælles standarder og 
procedurer for 
tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig ulovligt i 
medlemsstaterne 
 

LIBE (K) 
 

14/09/2005 2005/0167
(COD) 

Zappalà Stefano 
(EPP-ED) 
 

Visa til deltagere i De 
Olympiske og/eller De 
Paralympiske Vinterlege 
2006 i Torino 
 

LIBE (K) 
 

04/10/2005 2005/0169
(COD) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Tænkepausen: struktur, 
områder og rammer for en 
evaluering af debatten om 
EU 
 

LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/2146
(INI) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Dyresundhedsbestemmelser 
for akvakulturdyr og 
produkter deraf 
 

PECH (K) 
 

15/09/2005 2005/0153
(CNS) 

Kindermann Heinz 
(PSE) 
 

Udgifter på 
veterinærområdet 

PECH (K) 
 

15/09/2005 2005/0154
(CNS) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

Gennemførelse af en lov om 
regulering af 
byudviklingsaktiviteter 
(Andr. 609/2003) 
 

PETI (K) 
 

17/03/2005 2004/2208
(INI) 

Železný Vladimír 
(IND/DEM) 
 

Tænkepausen: struktur, 
områder og rammer for en 
evaluering af debatten om 
EU 
 

REGI (M) 
 

05/10/2005 2005/2146
(INI) 

Costa Paolo 
(ALDE) 
 

Aftale EF/Aserbajdsjan om 
visse aspekter af 
lufttrafikken 
 

TRAN (K) 
 

15/03/2005 2005/0011
(CNS) 

Wiersma Jan 
Marinus (PSE) 
 

Afgifter på private biler TRAN (M) 
 

14/09/2005 2005/0130
(CNS) 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
Emne Henvisning Dok. 
 
Beretning fra Kommissionen: Første rapport om 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2320/2002 om 
sikkerhed inden for civil luftfart 
 

 
TRAN 
 

 
COM(2005)0428 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om medlemsstaternes anvendelse af Rådets 
direktiv 95/50/EF om indførelse af ensartede 
kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt 
gods ad vej 
 

TRAN 
ENVI 
 

COM(2005)0430 

Meddelelse fra Kommissionen: En dagsorden for et 
fælles luftfartsområde med Ukraine 
 

TRAN 
 

COM(2005)0451 

Beretning fra Kommissionen: Første årlige statusrapport 
om europæisk aftaleret og revision af gældende EU ret 

JURI 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2005)0456 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet 
og Rådet om det hensigtsmæssige i at fastsætte regler på 
europæisk plan for mere detaljerede niveauer i NUTS-
nomenklaturen 
 

REGI 
 

COM(2005)0473 

* Commission staff working paper : Annex to the 
Communication from the Commission to the Council 
and the european Parliament "Thematic Strategy on air 
pollution" 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1132 
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Emne Henvisning Dok. 

 
*  Commission staff working paper : Annex to The 
Communication on Thematic Strategy on Air Pollution 
and The Directive on "Ambient Air Quality and Cleaner 
Air for Europe" - Impact Assessment 

ENVI 
ITRE 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

SEC(2005)1133 

* Commission staff working document : Annex to the 
Communication from the Commission "Reducing the 
Climate Change Impact of Aviation" - Impact 
Assessment 
 

ENVI 
ECON 
TRAN 
 

SEC(2005)1184 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1194 

* Commission staff working document : Annex to the 
communication from the Commission "i2010 digital 
libraries" - Questions for online consultation 
 

CULT 
ITRE 
JURI 
 

SEC(2005)1195 

* Commission staff working Document -Annex to the 
Communication from the Commission : Implementing 
the Community Lisbon Programme: A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1215 

* Commission staff working Document - Annex to the  
Communication from the Commission Implementing 
the Community Lisbon Programme : A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 
European Industry: A Sectoral Overview 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1216 

* Commission staff working Document - Annex to the 
Communication from the Commission “Implementing 
the Community Lisbon Programme : A policy 
framework to strengthen EU manufacturing - Towards a 
more integrated approach for industrial policy - 

ITRE 
ECON 
EMPL 
IMCO 
JURI 
 

SEC(2005)1217 

 
* Disse dokumenter forefindes ikke på dansk 
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RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
 
 
 

UDNÆVNELSE AF DOMMERE  
VED RETTEN FOR EU-PERSONALESAGER  

 
 
Formanden for Rådet for Den Europæiske Union sendte den 21. september 2005 til Europa-Parlamentet til 
orientering en bekræftet kopi af afgørelsen om udnævnelse af  
 
 
 - Irena BORUTA 
 - Stéphane GERVASONI 
 - Heikki KANNINEN 
 - Horstpeter KREPPEL 
 - Paul J. MAHONEY 
 - Charisios TAGARAS 
 - Sean VAN RAEPENBUSCH 
 
 
 
til dommere ved Retten for EU-personalesager. 
 

* * * 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
Nr. 101/05 
 

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

 
Bruxelles, den 19. september 2005 

 
 
Den Europæiske Union støtter fuldt ud premierministeren for Somalias overgangsforbundsregering og hans 
initiativ til - efter afholdelsen af konsultationer - at starte med at holde regelmæssige ministerrådsmøder i 
Mogadishu, jf. hans brev af 13. september til ministrene i Mogadishu. Det er helt og holdent Somalias eget 
initiativ, og EU opfordrer indtrængende ministrene i Mogadishu til at reagere positivt. EU glæder sig over, at 
det internationale donorsamfund har givet tilsagn om at hjælpe med til at finansiere dette initiativ. 
 
EU betragter dette som et meget vigtigt skridt til at få løst de uafklarede spørgsmål, som 
overgangsforbundsinstitutionerne står over for, og til at fremme en ægte og fuldt inklusiv dialog. EU 
opfordrer indtrængende alle somaliere til at udnytte den mulighed, der ligger i initiativet, og understreger, at 
alle parter er nødt til at lægge eventuelle uoverensstemmelser bag sig (og især undgå enhver trussel om 
voldelig konflikt) for at sikre, at ministerrådet, parlamentet og andre vigtige interessenter i Somalia arbejder 
sammen på en inklusiv og gennemsigtig måde. 
 
EU er imidlertid stadig betænkelig ved nye rapporter om militær aktivitet og opildnende udtalelser (især fra 
ekstremistiske elementers side) og de tiltagende spændinger i Somalia, der er resultatet heraf. EU støtter i 
den forbindelse til fulde den udtalelse, som FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Somalia, François 
Lonseny Fall, fremsatte den 8. september, nemlig at de problemer, som de somaliske forbundsinstitutioner 
står over for, ikke kan klares med en militær løsning. 
 
Det internationale samfund har investeret massivt i Somalias forsoningsproces og er fortsat rede til at støtte 
overgangsforbundsinstitutionerne i deres bestræbelser på at genetablere en fungerende somalisk stat. 
Tilbagevenden til vold vil imidlertid uundgåeligt være et tilbageskridt for forsoningsprocessen og 
underminere de fremskridt, der er gjort. 
 
EU opfordrer derfor alle parter til at afholde sig fra militære forberedelser, til at afholde sig fra at fremsætte 
opildnende udtalelser og til at forpligte sig til at finde en fredelig løsning på deres uoverensstemmelser 
gennem en inklusiv dialog. Især bør oprettelsen af en eventuel national somalisk militærstyrke foregå inden 
for rammerne af en national sikkerheds- og stabiliseringsplan, der skal udarbejdes af det nationale 
sikkerhedsråd, jf. erklæringen af 14. juli 2005 fra formandskabet for FN's Sikkerhedsråd. 
 
EU gentager afslutningsvis, at kun overgangsforbundschartret og de institutioner, der er oprettet af den 
somaliske nationale forsoningskonference, kan danne grundlag for det internationale samfunds støtte til den 
fremvoksende samfundsstyring i Somalia. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, 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. 102/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om parlamentsvalget og lokalvalgene i Afghanistan den 18. september 2005 

 
Bruxelles, den 19. september 2005 

 
Den Europæiske Union hilser parlamentsvalget og lokalvalgene i Afghanistan den 18. september 
velkommen. 
 
Det afghanske folk har endnu en gang vist sin klare opbakning til en demokratisk fremtid. EU udtrykker 
beundring over det mod, som tusindvis af mennesker har vist ved at stille op som kandidater trods 
intimidering og trusler på livet, og det mod, som millioner af afghanere har vist ved at udnytte deres 
stemmeret. Valgdeltagelsen og den generelt fredelige afvikling af valgene viser, at det afghanske folk er fast 
besluttet på at skabe et fremgangsrigt land. 
 
EU hilser især kvindernes deltagelse på alle niveauer af valgprocessen velkommen. Selv om processen ikke 
kunne forventes at være perfekt under de nuværende omstændigheder, var tilrettelæggelsen en fantastisk 
præstation. EU opfordrer alle kandidater til roligt at afvente udfaldet og til at respektere de endelige 
efterprøvede resultater. 
 
EU udsendte den største internationale valgobservationsmission under ledelse af Emma Bonino. 
Udsendelsen af observationsmissionen og EU's betydelige økonomiske støtte til tilrettelæggelsen af valgene 
understreger EU's fortsatte engagement til fordel for et fuldt demokratisk, stabilt og velstående Afghanistan 
uden terrorisme, ekstremisme, intimidering og vold. 
 
EU og dets medlemsstater er stolte over at have medvirket til oprettelsen af det afghanske parlament og ser 
frem til, at parlamentet spiller en aktiv og konstruktiv rolle i forbindelse med styrkelsen af demokratiet i 
Afghanistan. 
 

* * * 
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Nr.  103/05 
 

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

 
Bruxelles, den 19. september 2005 

 
 
Den Europæiske Union noterer sig, at general Joao Bernardo Nino Vieira vil blive taget i ed som præsident 
den 1. oktober. Den Europæiske Union håber, at højtideligheden forløber som planlagt på en fredelig måde 
og i god ro og orden. 
 
Den Europæiske Union gentager, at politisk og institutionel stabilitet i Guinea-Bissau er en forudsætning for 
det internationale samfunds fortsatte støtte og bistand og for udviklingen af landets forbindelser med de 
internationale finansielle institutioner. Med henblik på postkonflikt-nødhjælp (EPCA) og et positivt resultat 
af donorernes rundbordskonference i november er det af afgørende betydning, at der er sikkerhed for 
kontinuitet i finanspolitikken og den økonomiske politik. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt for Guinea-Bissaus stabilitet, at alle parter i den politiske proces i landet klart 
respekterer de valgte myndigheders demokratiske mandater og forpligter sig til institutionelt samarbejde. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, 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. 104/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om sekspartsforhandlingerne 

 
Bruxelles, den 19. september 2005 

 
EU hilser den fælles erklæring fra deltagerne i sekspartsforhandlingerne velkommen. Vi noterer os især, at 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea har fornyet sit tilsagn om at give afkald på atomvåben og alle 
eksisterende atomprogrammer samt om at vende tilbage til traktaten om ikke-spredning af kernevåben. Vi ser 
frem til en snarlig opfyldelse af disse tilsagn og iværksættelse af effektive kontrolordninger. 
 
EU har gennem hele forløbet støttet sekspartsforhandlingerne og vil fortsat være klar til at yde al den støtte, 
det kan. EU glæder sig over det samarbejde og den fleksibilitet, som deltagerne har udvist, og påskønner 
navnlig Kinas indsats som vært for forhandlingerne. 

* * * 
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Nr. 105/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Sudan 

 
Bruxelles, den 23. september 2005 

 
Den Europæiske Union hilser meddelelsen af 20. september om dannelse af den nationale enhedsregering 
velkommen. Det er et væsentligt og historisk skridt hen imod fred i Sudan. EU lykønsker både National 
Congress Party og Sudan People's Liberation Movement for det mod, de har udvist ved at arbejde for 
gennemførelse af den samlede fredsaftale, og ser med tilfredshed på, at andre politiske partier nu er 
repræsenteret i regeringen. EU opfordrer nu den nationale enhedsregering til hurtigt at gå videre med andre 
aspekter af gennemførelsen af den samlede fredsaftale, herunder som et første skridt at nedsætte den 
evalueringskommission, der skal overvåge denne proces. 
 
Den Europæiske Union hilser også indledningen den 15. september 2005 i Abuja af forarbejdet til næste 
runde i de inter-sudanske fredsforhandlinger under ledelse af Den Afrikanske Union velkommen. EU 
opfordrer alle parter til at deltage i de kommende forhandlinger uden forhåndsbetingelser og til at forhandle 
med smidighed og i god tro, så der hurtigt kan opnås en retfærdig og varig fredsaftale for Darfur. 
 
EU udtrykker også alvorlig bekymring over de seneste beretninger om alvorlige sammenstød i Darfur, der 
tilsyneladende omfatter medlemmer af de væbnede grupper, Sudans regering og arabiske militser, blandt 
andet senest i den østlige del af Jebel Marra og i Sheiria i det sydlige Darfur. EU opfordrer alle de stridende 
parter til øjeblikkeligt at få deres medlemmer under kontrol og sikre, at deres styrker respekterer folkeretten, 
N'djamena-våbenstilstandsaftalen og Abuja-protokollerne. Samtlige involverede har et ansvar for at finde en 
fredelig løsning på konflikten, og intet forsøg på at underminere Abuja-fredsprocessen vil kunne accepteres. 
EU ser frem til, at Den Afrikanske Unions mission i Sudan meget snart afslutter sin efterforskning af disse 
seneste begivenheder. 
 
På baggrund af de seneste oplysninger fra FN's generalsekretær fordømmer EU også den betydelige stigning 
i bortførelser, chikane, afpresning og plyndring og noterer sig, at sådanne handlinger har en meget negativ 
indvirkning på den altafgørende formidling af humanitær bistand. EU opfordrer derfor alle parter, og navnlig 
SLM/A, til at få deres medlemmer under kontrol og sikre, at deres styrker respekterer folkeretten. 
 
EU bekræfter sit engagement i arbejdet med at løse alle konflikter i landet, herunder i Darfur, gennemføre 
den samlede fredsaftale og få etableret et fredeligt, velstående og demokratisk Sudan. 
 
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, 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. 
 

* * * 
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Nr. 106/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
til fordømmelse af De Tamilske Tigres Befrielsesfronts (LTTE) aktioner 

 
Bruxelles, den 29. september 2005 

 
Den Europæiske Union erklærer herved, at den fordømmer De Tamilske Tigres Befrielsesfronts (LTTE) 
fortsatte anvendelse af vold og terrorisme. LTTE's forfølgelse af politiske mål ved brug af sådanne totalt 
uacceptable metoder er kun til skade for dens status og troværdighed som forhandlingspartner og bringer den 
fredsproces alvorligt i fare, som Sri Lankas befolkning ønsker så stærkt. 
 
Den Europæiske Union gentager sin fordømmelse af det chokerende mord på udenrigsminister Lakshman 
Kadirgamar og så mange andre i Sri Lanka i de seneste uger. 
 
Den Europæiske Union overvejer aktivt at opføre LTTE formelt på listen over terrororganisationer. I 
mellemtiden har Den Europæiske Union besluttet, at delegationer fra LTTE med øjeblikkelig virkning og 
indtil videre ikke vil blive modtaget i nogen af EU's medlemsstater. 
 
Den Europæiske Union har også besluttet, at hver enkelt medlemsstat om nødvendigt kan træffe yderligere 
nationale foranstaltninger til at standse og bremse ulovlige eller uønskede aktiviteter (herunder spørgsmål om 
finansiering og propaganda) udført af LTTE, dertil knyttede organisationer og kendte individuelle 
tilhængere. 
 
Den Europæiske Union gentager desuden, at den er alvorligt bekymret over LTTE's fortsatte rekruttering og 
opretholdelse af børnesoldatkadrer, og minder dem om, at der ikke er nogen som helst undskyldning for at 
fortsætte denne hæslige praksis. 
 
Den Europæiske Union benytter lejligheden til at understrege erklæringen af 19. september fra formændene 
for Tokyo-donorkonferencen, der opfordrer LTTE til i det mindste øjeblikkeligt at tage offentlige skridt til at 
vise, at de går ind for fredsprocessen og er villige til at ændre retning. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Sri Lanka til at vise, at de går ind for og føler sig ansvarlige 
med hensyn til fredsprocessen i den kommende valgperiode, og til at afholde sig fra handlinger, som kan 
bringe en fredelig og politisk løsning af konflikten i fare. 
 
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 Ukraine og Republikken 
Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen 
 

* * * 
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Nr. 107/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om forholdene for de politiske fanger Jose Daniel Ferrer Garcia, Victor Rolando Arroyo og 

 Felix Navarro 
 

Bruxelles, den 29. september 2005 
 

EU har med dyb bekymring noteret sig forholdene for de politiske fanger Jose Daniel Ferrer Garcia, Victor 
Rolando Arroyo og Felix Navarro, hvis helbredstilstand er yderst dårlig på grund af den sultestrejke, de har 
indledt i protest mod de forhold, de tilbageholdes under. 

EU opfordrer de cubanske myndigheder til straks at tage skridt til at forbedre forholdene for disse personer 
og andre politiske fanger, der tilbageholdes under vilkår, der ligger langt under FN's minimumsstandarder for 
behandling af fanger. 

 

EU anmoder endnu en gang indtrængende Cuba om betingelsesløst at løslade alle de politiske fanger, der 
fortsat er tilbageholdt. 
 
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, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er 
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 108/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
vedrørende Belarus efter chikanen mod den uafhængige avis Narodnaya Volya 

 
Bruxelles, den 5. oktober 2005 

 
Den Europæiske Union udtrykker bekymring for den uafhængige presses fremtid i Belarus efter den chikane, 
der er begået mod den sidste tilbageblevne uafhængige avis Narodnaya Volya. EU fordømmer, at man har 
idømt avisen en ruinerende stor bøde, og at de statsejede trykkerier og distributører, der har en 
monopolstilling, har opsagt kontrakterne om trykning og distribution. EU beklager, at medielandskabet i 
stigende grad kontrolleres af regeringen, og frygter, at denne sidste udvikling yderligere vil begrænse det 
belarussiske folks adgang til fri og objektiv nyhedsdækning i landet. 
 
EU opfordrer den belarussiske regering til at respektere sine OSCE-tilsagn om ytringsfrihed, frie medier og 
informationsfrihed og tillade, at de uafhængige medier kan arbejde frit. EU opfordrer også 
informationsministeren til at mødes med EU's missionschefer i Minsk for at drøfte mediesituationen i 
Belarus. 
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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, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr.  109/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om folkeafstemningen i Algeriet om et charter for fred og national forsoning 

 
Bruxelles, den 10. oktober 2005 

 
EU hilser det algeriske folks deltagelse i folkeafstemningen om et charter for fred og national forsoning 
velkommen. EU håber, at Algeriet på grundlag af høringen af sin befolkning vil opnå varig fred og forsoning 
baseret på retsstatsprincipperne og respekt for menneskerettighederne og derved blive et velstående og 
sikkert 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, 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. 111/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Darfur 

 
Bruxelles, den 12. oktober 2005 

 
Den Europæiske Union (EU) fordømmer drabet den 8. oktober i Darfur på tre AMIS-udstationerede og to 
civile entreprenører fra PAE (Pacific Architects and Engineers). EU-trojkaen, der på det pågældende 
tidspunkt var i Sudan, gav i stærke vendinger udtryk for sin holdning til det skete over for den sudanesiske 
regering. Det er første gang, AMIS-udstationerede har mistet livet i forbindelse med deres opgaver, og det er 
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en understregning af, at sikkerheden i området er alvorligt forringet. EU kondolerer Den Afrikanske Union, 
den nigerianske regering, PAE og ofrenes familier. 
 
EU er også dybt bekymret over bortførelsen den 9. oktober af 18, senere 41, AMIS-udstationerede og 
opfordrer til omgående løsladelse af alle de bortførte. 
 
Det er ganske uacceptabelt, at AMIS-udstationerede gøres til mål for sådanne aktioner. AMIS-soldater 
arbejder utrætteligt og under meget vanskelige forhold på at genoprette sikkerheden i Darfur. Alle parter i 
konflikten må samarbejde med Den Afrikanske Unions mission. 
 
EU afventer det endelige resultat af Den Afrikanske Unions efterforskning. De ansvarlige for disse 
forfærdelige handlinger skal retsforfølges. EU opfordrer derfor til, at navnene på de personer, der viser sig at 
være ansvarlige for disse grusomheder, videregives til FN's sanktionskomité, så der kan iværksættes 
målrettede sanktioner i medfør af Sikkerhedsrådets resolution 1591, samt til Den Internationale 
Straffedomstol med henblik på yderligere efterforskning i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1593. 
 
Det er af afgørende betydning, at den sudanesiske regering på sin side træffer de fornødne foranstaltninger 
med henblik på at lette deployeringen af det udstyr, der er nødvendigt for, at AMIS kan blive mere effektiv. 
På trojkamødet på ministerplan mellem EU og Sudan den 8. oktober gjorde EU's delegation det klart, at den 
forventer, at den sudanesiske regering træffer foranstaltninger, der muliggør deployering af alle de 105 
pansrede mandskabsvogne, der er nødvendige for at beskytte AMIS-udstationerede og civilbefolkningen i 
Darfur. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Bosnien-Hercegovina, Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro, 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. 
 

* * * 
 
 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

61

Bulletin 24.10.2005 
 

- DA - PE 360.492 

 
Nr. 112/05 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Rådets fælles holdning 
2005/689/FUSP af 6. oktober 2005 om forlængelse af fælles holdning 2004/694/FUSP om yderligere 

foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det Internationale 
Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY) 

 
Bruxelles, den 14. oktober 2005 

 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet og Kroatien*, de potentielle 
kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien og Montenegro samt EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig 
målsætningen i Rådets fælles holdning 2005/689/FUSP af 6. oktober 2005 om forlængelse af fælles holdning 
2004/694/FUSP om yderligere foranstaltninger til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Det 
Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY). De vil sikre, at deres 
nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning. 
 
Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed. 
 
* Kroatien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen. 
 

* * * 
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DA

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENARMØDE 
 

28.-29. SEPTEMBER 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 Louis Michel, medlem af Europa-Kommissionen, med et indlæg om 
fremtiden for EU’s udviklingspolitik i forbindelse med vedtagelsen af udtalelsen om den 
europæiske konsensus. 
 
1. EU-LOVGIVNING  
 
• Bedre gennemførelse af lovgivningen  
- Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse - CESE 1069/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
I denne udtalelse slår EØSU til lyd for, at bedre lovgivning er tæt forbundet med gennemførelse 
og håndhævelse: En god lov er en lov, der kan og bliver håndhævet. I Europa er der forskellige 
kulturer og ansvarsbeføjelser, og indsatsen for en effektiv gennemførelse af lovene har 
varierende styrke.  

 
EØSU skelner mellem forskellige sæt tiltag, som skal gennemføres af medlemsstaterne og 
Kommissionen. For medlemsstaterne er det hovedsagelig et spørgsmål om politisk vilje. De 
nationale myndigheders holdning er nødt til at afspejle, at de selv repræsenterer EU og følgelig 
tager del i Unionens beslutninger. De skal afholde sig fra at tilføje nye krav (’gold-plating’) og 
selektivt udvælge lovgivning (’cherry picking’). Desuden skal der gives bedre information.  
EØSU slår til lyd for, at Kommissionen spiller en aktiv rolle med henblik på at øge tilliden 
mellem de retshåndhævende myndigheder for at støtte netværk af offentlige myndigheder, 
foretage systematiske evalueringer af deres resultater og udpege og sprede eksempler på god 
praksis. 

 
Efter EØSU’s opfattelse er der brug for en ændring i kulturen, herunder et skift fra stadig mere 
ny EU-lovgivning til en betoning af effektiv anvendelse, så man sikrer, at den vedtagne 
EU-lovgivning og EU-politik opnår den fulde effekt.  
 

–    Kontaktperson : Jean-Pierre Faure  
                    (Tlf. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 
• Bedre lovgivning  
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
- Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1068/2005 

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
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Hovedpunkter: Bedre lovgivning får man ved i forbindelse med en bindende retsregel at sætte 
sig i brugerens sted. Dette indebærer en fremgangsmåde, der bygger på medinddragelse. Bedre 
lovgivning går også ud på at lovgive mindre, da for megen lovgivning skaber juridisk 
uigennemskuelighed, hvilket bl.a. er en kilde til handelshindringer. Det drejer sig også om at 
sikre, at den bindende retsregel kan gennemføres enkelt og effektivt (jf. CESE 606/2005 fin, 
ordfører: Joost van Iersel). Samtidigt er det vigtigt at tage behørigt hensyn til civilsamfundets 
forventninger om sikkerhed og erhvervslivets ønske om retssikkerhed og stabilitet.  

 
Samtlige generaldirektorater i Kommissionen skal forelægge et afstemt forenklingsprogram, 
som præciserer behovet for lovgivning og dens forventede indvirkning på modtagerne. 
Endvidere skal de foreslå foranstaltninger for hver enkelt gruppe af udvalgte tekster og 
skønsmæssigt fastlægge de nødvendige ressourcer for programmets gennemførelse.  

 
En gennemgribende ændring eller opblødning af en lovgivning, hvis konsekvenser i praksis 
afviger fra de efterstræbte mål, indebærer ikke en svækkelse af lovgiverens autoritet, men er 
tvært imod et tegn på politisk intelligens, som styrker modtagernes tillid og fremmer 
overholdelsen af lovgivningen. Desuden skal evalueringen af lovgivningen være en pluralistisk 
og participatorisk opgave, hvis den skal have ubestridt politisk og praktisk legitimitet. 

 
EØSU mener, at opgaven med at gøre Fællesskabets samling af love og retsregler mere enkel, 
sammenhængende og relevant er et dybt politisk spørgsmål, som kræver en intens 
interinstitutionel mobilisering, der understøttes af en lige så intens aktiv deltagelse fra det 
organiserede civilsamfunds side.  
 

–    Kontaktperson : Jean-Pierre Faure  
                    (Tlf. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 
• Grønbog – Lovvalg ved skilsmisse  

- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 

- Ref.: KOM(2005) 82 endelig – CESE 1064/2005 
 

- Hovedpunkter: 
 

På baggrund af de store forskelle mht. retten til skilsmisse og separation eller betingelserne for 
samt virkningerne af omstødelse af ægteskab foreslår grønbogen (fornuftigvis), at man undlader 
at harmonisere den substantielle ret. 

 
EØSU er åben over for det vigtige spørgsmål om borgerne og deres mobilitet; udvalget følger 
resultatet af Kommissionens høringer samt af de mere konkrete lovforslag, der efterfølgende vil 
kunne fremsættes; man kan forestille sig en ændring af den nye Bruxelles II-forordning eller en 
særlig forordning om skilsmisse. 

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

mailto:jeanpierre.faure@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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2. SOCIALE, ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG SAMFUNDSMÆSSIGE 
RETTIGHEDER  

 
• Den sociale dialog og industrielle ændringer  

- Ordfører: Gustav Zöhrer (Lønmodtagergruppen – AT) 
 

- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1073/2005 
 

- Hovedpunkter: 
 

EØSU bifalder bestræbelserne på at styrke den sociale dialog, især i de nye medlemsstater. Der 
er tale om et nøgleinstrument i forbindelse med forvaltningen af de industrielle ændringer, fordi 
denne dialog stimulerer innovation og konkurrenceevne og dermed bidrager til realiseringen af 
Lissabon-målene. Omstillingernes succes skal dog ikke kun måles på virksomhedernes 
konkurrenceevne, men også på deres sociale forvaltning af dens følgevirkninger. 
 
EØSU tillægger sektorinitiativerne stor betydning og støtter Kommissionens forslag om at 
opfordre nye sektorer til at etablere en social dialog. Udvalget anbefaler, at man ikke kun 
begrænser sig til erhvervssektorer i krise, da det er vigtigt at foregribe ændringerne på det rette 
tidspunkt og forvalte dem proaktivt. I dette lys bør de analyseinstrumenter, som 
arbejdsmarkedets parter råder over, forbedres. 
 
EØSU fremhæver de europæiske samarbejdsudvalgs rolle og afventer med interesse den 
bebudede meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar. Udvalget bifalder den omfattende 
tværsektorielle fremgangsmåde, som Kommissionen har valgt i sin meddelelse om 
”Omstruktureringer og beskæftigelser” – en meddelelse som udvalget er ved at udarbejde en 
udtalelse om. 

 
    –   Kontaktperson : José Miguel Cólera          (Tlf. : 00 32 2 546 96 29 
                                   – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
• Socialpolitik som led i paneuropæiske regler for indlandsskibsfart  

- Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL) 
- Medordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1071/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU går klart ind for at opbygge en fælles socialpolitik for indlandsskibsfarten, helst i 
paneuropæisk sammenhæng. En sådan politik bør gælde for alle europæiske vandveje. 
Regelsættet er stærkt fragmenteret og bør harmoniseres og ensartetgøres, da EU's udvidelse vil 
føre til endnu flere komplikationer. I øjeblikket ser man ud til at prioritere regler om besætning, 
arbejds- og hviletid samt tilvejebringelse af en reel, aktiv, social dialog. Dette er særlig vigtigt på 
baggrund af den forventede, skærpede konkurrence både i indlandsskibsfarten og mellem 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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indlandsskibsfarten og andre transportformer. Ved udformningen af et nyt udkast til 
socialpolitikken i EU-indlandsskibsfarten bør Europa-Kommissionen arbejde snævert sammen 
med arbejdsmarkedsparterne, centralkommissionen for sejlads på Rhinen, Donau-kommissionen 
og de internationale arbejdsorganisationer. Denne tilgang kræver, at centralkommissionens og 
Donau-kommissionens medlemmer giver deres instanser de nødvendige beføjelser på det 
socialpolitiske område og udvider deres kapacitet. Den sociale dialog i denne sektor (i national og 
europæisk sammenhæng) er det vigtigste instrument til at slå bro mellem arbejdsgivernes, de 
selvstændiges og lønmodtagernes holdninger samt EU's målsætninger. Endvidere anbefaler 
EØSU, at der lægges særlig vægt på almen og faglig uddannelse i denne sektor. EØSU 
understreger til slut, at aftaler mellem arbejdsmarkedsparterne på baggrund af sektorens særlige 
forhold bør tages med i betragtning som et supplement til Rådets mindsteforskrifter. 

 
–   Kontaktperson : Siegfried Jantscher  
                      (Tlf. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
• Social sikring for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende  

- Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 

- Ref.: KOM(2004) 830 endelig – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 

- Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter generelt forordningsforslaget med forbehold af bemærkningerne i nærværende 
udtalelse. EØSU er klar over, at det er nødvendigt at forenkle og forbedre ordlyden af 
forordning nr. 1408/71 og 574/72 for at fremme unionsborgernes frie bevægelighed. Endnu 
mere positivt ville det dog være, hvis forordning nr. 833/2004, som i sig selv udgør en generel 
og vidtrækkende forenkling med hensyn til koordineringen af de sociale sikringsordninger, blev 
sat i kraft. 

 
Eftersom EØSU ikke har haft lejlighed til at udtale sig om den endelige version af forslaget til 
forordning nr. 883/2004, som det nu fremstår efter en langtrukken lovgivningsprocedure, bør 
der efter EØSU's mening ufortøvet udarbejdes en initiativudtalelse om dette forslag, før man går 
i gang med lovgivningsbehandlingen af forslaget til gennemførelsesforordning, som 
Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på. 

 
EØSU opfordrer Kommissionen til snarest at færdiggøre forslaget til gennemførelsesforordning, 
og det opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at gå hurtigt frem med lovgivningsproceduren 
med henblik på vedtagelsen af den nævnte forordning, således at den langsommelighed, der 
blev lagt for dagen i behandlingen af forordning nr. 883/2004, ikke gentager sig, især når man 
betænker, at året for arbejdstagernes mobilitet fejres i 2006. 

mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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Hvad angår de foreslåede tilpasninger i de forskellige bilag til forordning nr. 1408/71, anmoder 
EØSU om, at tilpasningen i bilag II, del II, om særlige ydelser i anledning af fødsel eller 
adoption hurtigst muligt bliver strøget, og at dette sker med tilslutning fra de medlemsstater, som 
endnu fastholder disse ydelsers ekstraordinære karakter. 

 
− Kontaktperson : Alan Hick 
                     (Tlf. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
3. LIGE MULIGHEDER OG LIGEBEHANDLING  
 
• Kvinder og fattigdom i EU  
- Ordfører: Brenda King (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
- Ref.: Europa-Parlamentets anmodning om udtalelse – CESE 1074/2005 

 
I april 2005 besluttede Europa-Parlamentet at anmode EØSU om at udarbejde en udtalelse om 
”Kvinder og fattigdom”, samtidig med en rapport fra Europa-Parlamentet og en udtalelse fra 
Regionsudvalget. 
 

– Hovedpunkter: 
 

• EØSU hilser den fælles rapport fra Kommissionen og Rådet om social integration af 
5. marts 2004 velkommen. EØSU mener imidlertid, at der er en grel udeladelse, nemlig 
identificering og overvågning af kønsspecifikke indikatorer. 

 
• En debat om fattigdommens kønsspecifikke natur vil være i tråd med den forpligtelse til at 

udrydde fattigdom, som blev vedtaget på verdenstopmødet om social udvikling i København 
i 1995. 

 
• Selvom mange medlemsstater har gennemført en væsentlig styrkelse af deres institutionelle 

mekanismer for at inddrage fattigdom og social integration i alle områder af deres nationale 
politikudformning, skal der gøres mere for at inddrage arbejdsmarkedets parter og ngo’er i 
udvikling og gennemførelse af politikker. 

 
• Lissabon-strategiens mål om øget beskæftigelse for kvinder bør følges op af strategier, der 

sikrer, at fattigdomstruede kvinder får brugbare kvalifikationer, som kan gøre dem 
økonomisk uafhængige. For at sikre kvinders eksistensmuligheder i alle livets faser er det 
desuden påkrævet at iværksætte flere initiativer og tiltag.  

 
• EØSU mener, at der kan vindes meget ved, at medlemsstaterne deler deres erfaringer på 

områder, der berører kvinder og fattigdom (ydelse af pensioner, socialsikringssystemer, 
teenagegraviditeter, handel med kvinder). 

 

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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• Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, som vil blive oprettet i 
2007, kan kun fremkalde de nødvendige ændringer, hvis de får et tilstrækkeligt stor budget. 

 
–     Kontaktperson :  Torben Bach Nielsen 

                     (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder  
- Ordfører: Dana Štechová (Arbejdsgivergruppen – CZ) 

 
- Ref.: KOM(2005) 81 endelig – 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 

 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter forslaget om at oprette et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som det mener vil blive et effektivt instrument med stort potentiale, der vil kunne 
understøtte EU's og medlemsstaternes bestræbelser på at gøre fremskridt på 
ligestillingsområdet, både på det retlige og praktiske plan. 
 

Instituttet ikke må træde i stedet for eller svække de nuværende velfungerende og erfarne 
specialiserede EU-agenturer eller dem, der er under oprettelse på EU-niveau. Ej heller må 
oprettelsen af instituttet svække princippet om integrering af kønsaspektet (mainstreaming) i 
alle EU’s organer, politikker og programmer. 
 

EØSU opfordrer kraftigt til, at repræsentanter for Europas arbejdsmarkedsparter og de 
relevante ngo'er får samme status i bestyrelsen som de øvrige medlemmer, dvs. at de har 
stemmeret. 
 

EØSU anser det for nødvendigt, at finansieringen af instituttet er tilstrækkelig til, at det kan 
udføre sine opgaver fuldt ud, parallelt med andre EU-organer eller –programmer, som også 
beskæftiger sig med ligestillingsproblematikken, og ikke på bekostning af disse. 

 
− Kontaktperson : Ewa Kaniewska 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu
mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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4. TERRITORIAL SAMHØRIGHED  

 
• Turismens bidrag til økonomisk og social genopretning i svagt stillede områder  
- Ordfører:  Juan Mendoza Castro (Lønmodtagergruppen - ES) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1057/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
I sin udtalelse anbefaler EØSU  
 

• at der gennemføres et forsøgsprojekt baseret på vellykkede erfaringer, hvor man i praksis 
undersøger, hvorledes strukturfondene bedst kan anvendes til at fremme turismen i 
socioøkonomiske nedgangsområder, 

 
• at der sættes skub i koordineringen af initiativer på forskellige administrative niveauer 

(nationalt, regionalt og lokalt),  
 

• at der etableres turismeobservatorier, som skal analysere sektorens muligheder og foreslå 
forskellige integrerede turismeudviklingsstrategier og –tiltag, 

 
• at der etableres en europæisk turismemodel, der ikke nødvendigvis er baseret på regler, men 

på værdier og principper om bæredygtighed, miljøbeskyttelse, kvalitet i leveringen af 
tjenester, produkter og beskæftigelse, forbrugersikkerhed, offentligt-privat samarbejde, 
adgangsmuligheder for alle og fremme af lokalarven, kulturelle værdier samt andre værdier, 
som sikrer, at turisme i Europa og andre lande respekterer bæredygtighedsprincippet på kort, 
mellemlang og lang sigt. 

 
 EØSU mener, at turisme for mange nedgangsområder er en god alternativ kilde til 

økonomisk aktivitet med et stort potentiale for social, økonomisk og beskæftigelsesmæssig 
udvikling. Det er vigtigt at skabe produkter og serviceydelser, som kan skabe en 
turistefterspørgsel i disse områder. 

 
 EØSU peger på en række hindringer for turismealternativet i nedgangsområder samt på  

betingelserne for dette alternativs levedygtighed, som kan variere stærkt fra område til 
område. 

 
 EØSU understreger afslutningsvis, at det af hensyn til rentabiliteten af turistforetagender, 

der er etableret som alternativer i nedgangsområder, er afgørende, at der samtidig 
tilvejebringes et net af supplerende aktiviteter, som samles om et fælles mål i en reel "turist-
alliance", hvori de enkelte virksomheder indgår som en del af et samlet turistudbud. 
Eksemplet med "turist-rundrejser", hvor forskellige økonomiske aktører medvirker, er en 
måde at give denne alliance konkret form på. 
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- Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01,  e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. EKSTERNT SAMARBEJDE 

• Den Europæiske Unions udviklingspolitik - "Den europæiske konsensus"  
- Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen - ES) 

 
- Ref.: KOM(2005) 311 endelig  – CESE 1072/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
• EØSU foreslår, at den europæiske udviklingspolitik sidestilles med 

sikkerhedspolitikken. 
• I en tid med økonomisk globalisering  bør fremme af den europæiske sociale model 

være en central del af EU's udviklingspolitik. 
• Nedskæringen af subsidier (herunder landbrugsstøtten) bør knyttes til eksportpriserne, 

da dette i høj grad ville være med til at mindske fattigdommen. 
• Der bør indbygges en social dimension i associeringsaftalerne mellem EU og forskellige 

lande og regioner i resten af verden. EØSU foreslår derfor, at anstændigt arbejde gøres 
til det 9. millennium-udviklingsmål. 

• Desuden anbefaler EØSU, at EU's udviklingspolitik udbygges med foranstaltninger til 
beskyttelse af forkæmpere for menneskerettighederne, herunder menneskerettighederne 
på arbejdspladsen, i de regioner, som er omfattet af udviklingssamarbejdet. 

• Miljødimensionen bør tilføjes blandt indikatorerne for effektivitet i gennemførelsen af 
udviklingsstrategier. 

• EU's udviklingspolitik skal bidrage til integration af migrationsstrømme, herunder 
indvandrernes regularisering og rettigheder. 

• EØSU opfordrer til at sikre kohærens mellem alle EU-politikker og udviklingsstrategien. 
Udviklingspolitikken skal også bevare sin uafhængighed og specifikke karakter i forhold 
til andre politikker. 

• Desuden opfordrer EØSU Kommissionen, Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet 
til at give deres støtte til, at EØSU's rolle i forbindelse med AVS udvides til også at 
omfatte forbindelserne med økonomiske og sociale interessegrupper i andre regioner 
såsom Latinamerika og Euro-Middelhavslandene. 

• EØSU understreger, at fremme af stabile og demokratiske rammer om 
arbejdsmarkedsrelationerne og den sociale dialog samt tilskyndelse til virksomhedernes 
sociale ansvar er centrale mål for EU's udviklingspolitik. 

• EØSU anbefaler, at EU's udviklingspolitik fokuserer mere på mellemindkomstlande med 
store interne problemer med fattigdom og ulighed. 

• EØSU foreslår, at de initiativer til gældseftergivelse, som G8-landene har vedtaget, 
udvides til alle fattige lande, og at de reelt finansieres med ekstra midler. 

• EØSU går ind for, at der tilvejebringes supplerende finansieringskilder for at opfylde 
udviklingsmålene og beskytte internationale offentlige goder. 

mailto:nemesio.martinez@cese.europa.eu
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• EØSU mener, at afbinding af bistanden bør være et af de centrale mål for EU's 
udviklingsstrategi.  

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

 
• Rådgivende organers og erhvervsorganisationers rolle i forbindelse med iværksættelsen af 

associeringsaftaler og EU’s naboskabspolitik  
- Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT) 

 
- Ref.: Informationsrapport - CESE 520/2005 fin 

 
- Hovedpunkter:  

 
Eksternsektionens informationsrapport fastlægger anvendelsesområdet samt betingelserne og 
vilkårene for iværksættelsen af EU’s nye naboskabspolitik over for alle dets nabolande, herunder 
middelhavslandene. Den foreslår en specifik rolle for de rådgivende organer og indkredser 
rådgivningsfunktionens plads. Rapporten understreger, hvilket ansvar der påhviler dels de 
berørte tredjelande dels EU-institutionerne. Endelig retter rapporten en appel til regeringerne i 
middelhavspartnerlandene og til EU-institutionerne om at inddrage de rådgivende organer og 
civilsamfundsaktørerne i iværksættelsen af partnerskabs- og naboskabspolitikken. Rapporten 
anbefaler navnlig: 

 
− at udviklingen af arbejdsmarkedsparternes repræsentativitet i middelhavspartnerlandene 

støttes; 
− at man sammen med de rådgivende organer vurderer, på hvilke punkter de nationale 

handlingsplaner kan/bør gennemføres i samarbejde med civilsamfundsorganisationerne og 
fremmer mobiliseringen af disse organisationer på alle nyttige planer; 

− at den rådgivende funktion ses som en af deltagerdemokratiets grundpiller; 
− at man informerer, konsulterer og inddrager arbejdsmarkedets parter, ngo’erne og de øvrige 

socioøkonomiske aktører i udarbejdelsen af de forskellige foranstaltninger, som skal 
iværksættes i forbindelse med handlingsplanerne. 

 
− Kontaktperson : Jacques Kemp 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
• Den nordlige dimension og handlingsplanen herfor  
- Ordfører: Filip Hamro-Drotz (Arbejdsgivergruppen - FI) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse - CESE 1067/2005 

mailto:susanna.baizou@cese.europa.eu
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- Hovedpunkter: 

 
EU forventer, at EØSU bidrager til gennemførelsen af handlingsplanen for den nordlige 
dimension. Ligesom i tidligere år vil EØSU blive indbudt til den 4. ministerkonference, som 
afholdes af det britiske EU-formandskab i november 2005. 

 
Der er fortsat meget ringe kendskab til den nordlige dimension og Anden handlingsplan, og 
regeringer og andre sammenslutninger har kun taget få initiativer til at informere og inddrage det 
organiserede civilsamfund i Anden handlingsplan for den nordlige dimension. 

 
EØSU støtter hensigten om at knytte den nordlige dimension til EU-Rusland-samarbejdet og de 
fire fælles rum. Mekanismen for samarbejde på dette område, f.eks. et fælles styrelsesråd, bør 
overvejes. 

 
Civilsamfundsanliggender bør opgraderes i EU-Rusland-køreplanerne og også omfatte en 
struktureret høring af civilsamfundsorganisationerne i de fremtidige mekanismer for den 
nordlige handlingsplan. 

 
De eksisterende regionale organer i Østersøområdet, især Østersørådet, bør spille en central rolle 
i den kommende indsats for den nordlige dimension. 

 
Der er brug for mere offentlig information om den nordlige dimension. En opgradering af 
informationssystemet for den nordlige dimension er nødvendig med henblik herpå. 

 
Finansieringen af partnerskaber om den nordlige dimension bør afgøres fra sag til sag. 
Regeringerne og de internationale finansieringsinstitutioner bør have en central rolle heri. 

 
− Kontaktperson: Gatis Eglitis 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SUNDHED 
 
• Fedme i Europa – civilsamfundspartnernes rolle og ansvar 

–   Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 

− Ref.: initiativudtalelse – CESE   1070/2005 
 

− Hovedpunkter:  
 
Antallet af fede mennesker er steget dramatisk i de seneste 30 år. I 2000 erklærede WHO, at 
fedme er den største sundhedstrussel i vesten. 
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EØSU foreslår at reducere fedme gennem en europæisk kampagne om sikring mod fedme – 
Obesity Check, som skal skabe bevidsthed om fordelene ved en sund livsstil og om alle parters 
ansvar for at forhindre fedme. 
 
EØSU anser det for nødvendigt at "inkludere alle" i en strategi for bekæmpelse af problemet i 
fællesskab, hvor alle yder et bidrag, enten i form af økonomiske midler, tid eller konkrete 
ydelser. 
 
Alle relevante parter, fra Europa-Kommissionen til de enkelte familiemedlemmer, kan opfordres 
til at deltage i kampagnen for at se på deres egne aktiviteter, og hvordan disse kan ændres med 
henblik på at undgå risikoen for fedme. 
 
Formålet er at skabe et miljø, der støtter sunde kostvaner, en alsidig kost og fysisk aktivitet i hele 
Europa – uden løftede pegefingre. 
 

− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
                    (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
• Aviær influenza  

– Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IE) 
 

–    Ref.: KOM(2005) 171 endelig – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 
 

–    Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens forslag om bekæmpelse af aviær influenza,  som er en vigtig 
reaktion på de hyppigere udbrud af aviær influenza. EØSU betragter den nye definition af aviær 
influenza og kravet om overvågning som et vigtigt skridt i kampen mod denne virus og dens 
eventuelt negative konsekvenser. EØSU anerkender den viden, man har erhvervet med 
vaccination, og bifalder indførelsen af nødvaccination og forebyggende vaccination som et 
yderligere instrument til bekæmpelse af aviær influenza. Endvidere bifalder EØSU forslaget om 
pligt til underretning af de offentlige sundhedsmyndigheder i tilfælde af udbrud af aviær 
influenza. EØSU erkender, at der er potentielle farer på dyresundhedsområdet, ikke mindst som 
følge af EU’s nye grænser efter udvidelsen. EØSU anbefaler derfor, at Kommissionen stiller 
tilstrækkelige midler til rådighed til inspektion og tilsyn med gennemførelsen og omsætningen 
til national ret af de enkelte direktiver. EØSU forstår den aviære influenzas internationale 
dimensioner og opfordrer Kommissionen til at arbejde for, at der på verdensplan vedtages 
tilsvarende bekæmpelsesforanstaltninger. 

 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi   

              (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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7. PASSAGERTRANSPORT OG PASSAGERERS RETTIGHEDER 

 
• Information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning  

– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE) 
 

 –   Ref.: KOM(2005) 48 endelig – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 
 

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

 
• Bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly  

– Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 

 –   Ref.: KOM(2005) 47 endelig – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 
  

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

 
 
8. LANDBRUG OG FISKERI 

 
• Råtobak 

–   Ordfører: Christos Fakas (Gruppen Andre Interesser – EL) 
 

–   Ref.: KOM(2005) 235 endelig – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 

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

 
• Fiskerilicenser til tredjelande 

–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 

–   Ref.: KOM(2005) 238 endelig – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 
 

– Kontaktperson: Yvette Azzopardi  
              (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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9. OFENTLIGE INDKØB 

 
• Offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter 

– Ordfører: Francesco Petringa (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 

– Ref.: KOM(2005) 214 endelig – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 

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

* * * 
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