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

Nr. 05/06 Mere computerudstyr og flere e-mails konti 
 
Nr. 06/06 Flytning af personlige ejendele tilhørende medlemmer, hvis mandat ophører 
   inden udgangen af en valgperiode 

 
 Nr. 08/06 Artikel 21 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til 
   Europa-Parlamentets medlemmer (godtgørelse af lægeudgifter) 
 
 Nr. 09/06 Kalender for Europa-Parlamentets officielle møder i 2006 
 
 
 
 
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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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 03.03.2006) 
 
Stiller Emne Nr 

 
Carl Schlyter Ulovligt fiskeri i Barentshavet P-0377/06 

Carmen Fraga Estévez Forbud mod hildingsgarn P-0378/06 

Giusto Catania Omsættelse af Rådets direktiv 2003/109/EF om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding 

P-0379/06 

Robert Kilroy-Silk Manglende adgang til kræftmedicin E-0380/06 

Robert Kilroy-Silk Alzheimer-patienter - cholinesteraseinhibitorer E-0381/06 

Glyn Ford Høringer i Gibraltar E-0382/06 

David Martin Gate Gourmet og støtte fra den fælles landbrugspolitik E-0383/06 

Philip Claeys Indstilling af sagen mod Orhan Pamuk - den videre 
udvikling 

E-0384/06 

Philip Claeys Indstilling af sagen mod Orhan Pamuk - den videre 
udvikling 

E-0385/06 

Paul van Buitenen Undersøgelse af, om en aftale om virksomheders 
mulighed for at købe sig fri fra civile krav i en 
nederlandsk sag om prisaftaler og svig inden for byggeriet 
er i overensstemmelse med EU-retten 

E-0386/06 

Erik Meijer Tilbud i stadig flere EU-medlemsstater til potentielle 
trafiksyndere om forsikringer, der fritager disse for selv at 
betale bøder 

E-0387/06 

Erik Meijer Status og ligeberettigelse i Israel for palæstinensere med 
bopæl i Østjerusalem og disses børns ret til at blive 
optaget i folkeregisteret 

E-0388/06 

Paulo Casaca Anvendelse af drivgarn E-0389/06 

Hélène Goudin Postdirektivet E-0390/06 

Evangelia Tzampazi Gennemførelse af et direktiv E-0391/06 

Georgios Karatzaferis Støtte til grækere i udlandet E-0392/06 

Georgios Karatzaferis Fællesskabsfinansiering og den græske udviklingslov E-0393/06 

Georgios Karatzaferis Tilbagebetaling af moms til græske eksportvirksomheder E-0394/06 

Georgios Karatzaferis Brev fra hr. Meadows til den græske regering vedrørende 
den tredje EF-støtteramme 

E-0395/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

9

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

Georgios Karatzaferis Programmet for arbejdsløse, "Orio", som medfinansieres 
af Den Europæiske Socialfond 

E-0396/06 

Georgios Karatzaferis Absorbtionsevnen i Grækenland E-0397/06 

Georgios Karatzaferis Kompensation fra EU for økonomiske flygtninge E-0398/06 

Klaus-Heiner Lehne Fri bevægelighed inden for EU; tilskudsordning i den 
tyske delstat Nordrhein-Westfalen 

E-0399/06 

Caroline Lucas Bulgarske zoologiske haver E-0400/06 

María Salinas García Situationen vedrørende støtteordningen for forarbejdede 
tomater 

P-0401/06 

Czesław Siekierski Definition på vodka P-0402/06 

Jörg Leichtfried Dyrebeskyttelse - gadehunde i Bulgarien P-0403/06 

Bill Newton Dunn Antidumpingundersøgelse inden for sikkerhedsfodtøj E-0404/06 

Bill Newton Dunn Tab af EU-job og import af skotøj E-0405/06 

Bill Newton Dunn Dumping af sko fra Kina E-0406/06 

Bill Newton Dunn Nederlag for de europæiske skotøjsfabrikanter E-0407/06 

Alyn Smith Europæisk finansiering af forskning i brystkræft E-0408/06 

Alyn Smith Europæisk finansiering af forskning i brystkræft E-0409/06 

Maria Matsouka og Stephen 
Hughes 

Britiske arbejdstagere: ofre for udnyttelse af 
arbejdskraften 

E-0410/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Manglende regelmæssigt og effektivt statstilsyn med 
arbejdsforholdene i den private sektor i Bulgarien 

E-0411/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Reform af dekret om bekæmpelse af småvandalisme og 
lov om ungdomskriminalitet i Bulgarien 

E-0412/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Forholdene i de bulgarske fængsler E-0413/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Beskyttelse af flygtninge og asylansøgere i Bulgarien E-0414/06 

Robert Kilroy-Silk Terrorister og Peace-programmets midler i Nordirland E-0415/06 

Bart Staes Forurening af området D'Hoppebos E-0416/06 

José Ribeiro e Castro Traditionelle benævnelser af portvin E-0417/06 

Hélène Goudin Markedsføring af Plan D E-0418/06 

Carlos Carnero González Menneskerettigheder og Internet i Kina E-0419/06 

Panagiotis Beglitis Den israelske regerings beslutning om at anlægge en 
sporvognslinje mellem den illegale bosættelse Pisgat 
Ze'ev i Østjerusalem og centrum i Vestjerusalem 

E-0420/06 
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Georgios Karatzaferis Selvforsyning med energi i Grækenland E-0421/06 

Dimitrios Papadimoulis Forlængelse af fristen for undertegnelse af kontrakter og 
udnyttelse af midler under fællesskabsstøtterammen 

E-0422/06 

Dimitrios Papadimoulis Paragraf 301 i den tyrkiske straffelov E-0423/06 

James Nicholson Angreb på kristne i Pakistan E-0424/06 

Joseph Muscat Energi - Marsa Power Station E-0425/06 

Paulo Casaca Fuglearter kontrolleret under CITES E-0426/06 

Paulo Casaca Fuglearter, der ikke er kontrolleret under CITES E-0427/06 

Daniel Hannan WTO-territorier E-0428/06 

Daniel Hannan Retsgrundlaget for nye europæiske agenturer E-0429/06 

Marco Pannella Kriterier og metoder ved udvælgelsen af medlemmerne af 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi (EGE) 

E-0430/06 

Robert Kilroy-Silk Det Forenede Kongeriges underskud P-0431/06 

Toine Manders Problematikken i forbindelse med svævestøv i 
Nederlandene 

P-0432/06 

Pier Panzeri Statsstøtte C 38/2004 (ex NN 58/04) - Støtte til 
virksomheden Portovesme Srl. 

P-0433/06 

Eluned Morgan Oversigt over seksualforbrydere P-0434/06 

Mary McDonald Medlemsstaternes gennemførelse af direktiver P-0435/06 

Erna Hennicot-Schoepges Den særlige situation for luxembourgske 
kabeldistributører 

P-0436/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af direktiv 91/271/EØF om opsamling, 
rensning og udledning af byspildevand i den autonome 
region Andalusien, Spanien 

E-0437/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af direktiverne 96/62/EF, 1999/30/EF og 
2000/69/EF hvad angår luftkvaliteten i spanske byer 

E-0438/06 

Robert Kilroy-Silk Den Palæstinensiske Myndighed og Hamas E-0439/06 

Robert Kilroy-Silk Løsesum udbetalt af den tyske regering E-0440/06 

Caroline Lucas Ulovlig fuglefangst på Cypern E-0441/06 

Robert Kilroy-Silk Udelukkende tysk i tyske skoler E-0442/06 

Mary McDonald Traktatbrudsprocedurer mod medlemsstaterne E-0443/06 

Erna Hennicot-Schoepges Gøre kultur til en af Den Europæiske Unions politikker E-0444/06 
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Erik Meijer Genfremstilling af et forslag om, at billygter skal være 
tændt om dagen og de forventede negative konsekvenser 
for cyklisters og fodgængeres sikkerhed 

E-0445/06 

Adam Bielan Ulovlig indførsel af tysk affald i de polske og tjekkiske 
grænseområder 

E-0446/06 

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte til virksomheder i Braga-området E-0447/06 

Ilda Figueiredo Aftale om vinhandel mellem EU og USA E-0448/06 

Evangelia Tzampazi og Nikolaos 
Sifunakis 

Ødelæggelse af et mindesmærke i Grækenland ved 
bygning af en vandkraftdæmning 

E-0449/06 

Georgios Karatzaferis Kommissionens ligegyldighed over for 1,5 millioner 
græske borgeres problemer 

E-0450/06 

Eluned Morgan Oversigt over seksualforbrydere E-0451/06 

Paul van Buitenen EPSO's anvendelse af "Computer Based Testing", 
institutionernes ansvar, personalerepræsentanternes rolle, 
evaluering og revision 

E-0452/06 

Bart Staes Virksomhedsflytning og bevarelse af beskæftigelsen i EU E-0453/06 

Bart Staes CITES-beskyttelse af og handel med den afrikanske vilde 
hund - EAZA-dyreparkernes adfærd 

E-0454/06 

Georgios Karatzaferis Markedsføring i Grækenland af kød fra syge dyr E-0455/06 

Robert Kilroy-Silk Tyskland og atomvåben E-0456/06 

Cristiana Muscardini Indbringning af Iran for FN's Sikkerhedsråd E-0457/06 

Karin Riis-Jørgensen Statsstøtte til offentlige virksomheder P-0458/06 

Raül Romeva i Rueda og María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Mordet på Hester van Nierop i byen Juárez, Mexico E-0459/06 

Raül Romeva i Rueda og María 
Valenciano Martínez-Orozco 

Mordet på Hester van Nierop i byen Juárez, Mexico E-0460/06 

Markus Pieper EU's bistand til virksomhedsflytninger - godkendelse af 
store projekter 

E-0461/06 

Hélène Goudin EU's bistand til Jordan E-0462/06 

Gay Mitchell Menneskerettigheder i Eritrea E-0463/06 

Caroline Lucas Forbud mod import af vilde fugle til EU E-0464/06 

David Martin Etisk handel og krav til mærkning af tekstiler i EU E-0465/06 

Roger Helmer Vedvarende energi E-0466/06 

Christofer Fjellner Eventuel konsekvens for at levere falske oplysninger til 
Kommissionen 

E-0467/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Rådets holdning vedrørende de for offentligheden lukkede 
arkiver tilhørende den tidligere totalitære 
efterretningstjeneste Darzavna Sigurnost i Bulgarien 

E-0468/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Kommissionens holdning vedrørende de for 
offentligheden lukkede arkiver tilhørende den tidligere 
totalitære efterretningstjeneste Darzavna Sigurnost i 
Bulgarien 

E-0469/06 

Bairbre de Brún Genetisk modificerede organismer E-0470/06 

Erik Meijer og Kartika Liotard Følgerne af de stigende energipriser for 
småhusholdningerne og mulighederne for at begrænse 
disse omkostninger ved hjælp af den lave momssats 

E-0471/06 

Agnes Schierhuber Generaldirektoratet for Miljøs projekt finansiering af 
Natura 2000: vejledning og workshopper (2005/S 73-
070009) 

P-0472/06 

Marie-Noëlle Lienemann Fjendtligt overtagelsestilbud på Arcelor-koncernen P-0473/06 

Paolo Cirino Pomicino Anerkendelse af eksterne kreditvurderingsinstitutter 
(ECAI) 

P-0474/06 

Jules Maaten Følgerne af den nye nederlandske lov om sygeforsikring P-0475/06 

Bogdan Klich Forbehold vedrørende udbuddet om et radio- og 
fjernsynsudsendelsesprojekt i Belarus 

P-0476/06 

Jörg Leichtfried Konkordatet mellem Østrig og Vatikanet/forenelighed 
med EU-retten 

E-0477/06 

Markus Ferber EU-bistand til finansieringen af Den Palæstinensiske 
Myndighed 

E-0478/06 

Mary McDonald Arbejdstagere og fagforeningsrettigheder E-0479/06 

Mary McDonald Direktivet om patientmobilitet E-0480/06 

Mary McDonald Valg i Palæstina E-0481/06 

Antoine Duquesne Belgiens gennemførelse af Rådets sjette momsdirektiv 
angående de paramedicinske erhverv 

E-0482/06 

Erik Meijer "Arvand-frizonen" i det sydvestlige Iran med grænse til 
Irak og statens vold mod den overvejende arabiske 
befolkning med det formål at fordrive indbyggerne 

E-0483/06 

Erik Meijer Den rumænske hovedstad, Bukarest, som på grund af 
forsømmelse hurtigt udvikler sig til et økologisk 
katastrofeområde, hvor mennesker ikke længere kan leve 
sundt 

E-0484/06 

Philip Claeys EU-støtte til Snow Games E-0485/06 
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Ilda Figueiredo Jernbaneforbindelse mellem Porto og Vigo E-0486/06 

Cecilia Malmström Sort fiskeri i EU E-0487/06 

Roger Helmer Pensioner P-0488/06 

Georgios Karatzaferis Udeladelse af fetaost fra Kefalonia fra listen over 
produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

E-0489/06 

Georgios Karatzaferis Udnyttelse af EU-midler i Grækenland E-0490/06 

Georgios Karatzaferis Klager i den græske presse over politikeres indblanding i 
godkendelsen af investeringsprojekter 

E-0491/06 

Georgios Karatzaferis Livskvalitet i Athen og Thessaloniki E-0492/06 

Roger Helmer Publikation af Let's Explore Europe E-0493/06 

Roberta Angelilli Oplysninger og statistik om forfalskede varer fra Kina, 
beslaglagt ved EU's grænser 

E-0494/06 

Henrik Lax Begrænsning af informationsspredning over internettet E-0495/06 

Libor Rouček Den østrigsk-tjekkiske grænse - hindringer for den fri 
bevægelse af varer og personer 

P-0496/06 

Jan Březina Blokade af den tjekkisk-østrigske grænseovergang ved 
Wullowitz/Dolní dvořiště 

P-0497/06 

Frank Vanhecke Vallonien og de europæiske strukturfonde P-0498/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Det Europæiske Fiskeriagentur E-0499/06 

Jens-Peter Bonde E-4515/05 E-0500/06 

Jens-Peter Bonde Deklaration af gaver E-0501/06 

Georgios Papastamkos Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og 
landene under Samarbejdsrådet for Golfstaterne 

E-0502/06 

Manolis Mavrommatis Offentlige indkøbsaftaler og indkøbsaftaler for 
europæiske organer 

E-0503/06 

Georgios Karatzaferis Unøjagtigheder i et dokument fra Kommissionen til Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 

E-0504/06 

Ashley Mote Oliepriser i euro E-0505/06 

Robert Kilroy-Silk Arabisk boykot mod Danmark E-0506/06 

Robert Kilroy-Silk Mittals bud på Arcelor E-0507/06 

Robert Kilroy-Silk Støtte til Sinn Fein/IRA-terrorister E-0508/06 

Michael Nattrass Direktiv 1999/62/EF E-0509/06 

Toine Manders Tildeling af licens til hasardspil E-0510/06 
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Raül Romeva i Rueda og andre Den vestsahariske aktivist Ali Salem Tamek E-0511/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Den vestsahariske aktivist Ali Salem Tamek E-0512/06 

Rosa Miguélez Ramos Støtte til biomasse E-0513/06 

Antolín Sánchez Presedo Samarbejde med Tyrkiet om foranstaltninger til 
bekæmpelse af fugleinfluenza 

E-0514/06 

Georgios Karatzaferis "Informationssamfundet" E-0515/06 

Josu Ortuondo Larrea Daphne II-programmet 2004-2008 P-0516/06 

Erna Hennicot-Schoepges Europæiske agenturer og strukturer under det syvende 
rammeprogram for forskning og udvikling 

P-0517/06 

Mia De Vits Liberalisering af elektricitetsmarkedet P-0518/06 

Dimitrios Papadimoulis Kontrol med foderstoffer P-0519/06 

Duarte Freitas Fiskeriaftalen mellem EU og Marokko P-0520/06 

Mary McDonald og andre Flersprogethed E-0521/06 

David Martin Antidumpingundersøgelse vedrørende plastikposer og 
plastiksække med oprindelse i Folkerepublikken Kina, 
Malaysia og Thailand 

E-0522/06 

Jean-Marie Cavada Koordinering af narkotikabekæmpelsen E-0523/06 

Vittorio Agnoletto Fortsatte massakrer i colombianske samfund P-0524/06 

Guy Bono Offentligt købstilbud vedrørende Arcelor-gruppen P-0525/06 

Paulo Casaca Kommissionens manglende inddrivelse af 57.761.250 
EUR 

P-0526/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sundhedskontrol med fødevarer importeret af EU E-0527/06 

David Hammerstein Mintz Skisportscenter i Sierra de Béjar E-0528/06 

Dimitrios Papadimoulis Placering af olielagertanke i Vasova-lagunen i præfekturet 
Kavala 

E-0529/06 

Yiannakis Matsis Cyprus Airways' levedygtighed - Kommissionens 
afgørelse 

E-0530/06 

Yiannakis Matsis Erklæringer fra kommissær Olli Rehn om Tyrkiets 
forpligtelser 

E-0531/06 

Georgios Karatzaferis Et dødsfald blandt funktionærerne ved præfekturet 
Thessaloniki 

E-0532/06 

Robert Kilroy-Silk Ungdomsarbejdsløshed i Frankrig E-0533/06 

Marie-Line Reynaud Alkohol og Kommissionens meddelelse E-0534/06 
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Marie-Line Reynaud Gmo og sundhed E-0535/06 

Vittorio Agnoletto Fortsatte massakrer i colombianske samfund E-0536/06 

Bart Staes Cyklistspejle på lastvogne E-0537/06 

Bart Staes Salg af usamlede cykler E-0538/06 

Bart Staes Cyklisters sikkerhed i forbindelse med sammenstød med 
motorkøretøjer 

E-0539/06 

Erik Meijer Fastsættelse af prioriteringer ved fordeling af midler 
mellem undervisning, infrastruktur, miljø og reformer af 
myndighederne i forbindelse med genopbygningen på 
Vestbalkan 

E-0540/06 

Katerina Batzeli Lovgivning om genetisk modificerede organismer (GMO) P-0541/06 

Caroline Lucas Toksintest for skaldyr P-0542/06 

Robert Kilroy-Silk Arabisk boykot E-0543/06 

Richard Ashworth Operation Stack - Det Forenede Kongerige P-0544/06 

Robert Evans Boardingafvisning P-0545/06 

Sahra Wagenknecht Kommissionens beslutning af 18. februar 2004 om 
omstruktureringsstøtte; pålæg om afhændelse af 
Bankgesellschaft Berlin AG inden udgangen af 2007 

P-0546/06 

Stavros Lambrinidis Afsløring af telefonaflytninger af fremstående politikere 
og virksomhedsledere i Grækenland 

P-0547/06 

Matteo Salvini Truslerne mod ytringsfriheden som følge af 
offentliggørelsen af karikaturerne om den islamiske 
religion 

P-0548/06 

Luisa Morgantini OLAF-undersøgelse af ngo'en Movimondo P-0549/06 

Luca Romagnoli Det italienske Deputeretkammers lovforslag nr. 6229 P-0550/06 

Czesław Siekierski Mælkemarkedet i Polen P-0551/06 

Glyn Ford Lukning af Thales Optronics i Taunton P-0552/06 

Glenys Kinnock Spredning af Buruli-sår i Côte d'Ivoire P-0553/06 

Antonio Masip Hidalgo Mittal Steels overtagelsestilbud for Arcelor E-0554/06 

Salvador Garriga Polledo Stålsektorens fortsatte beståen i Europa E-0555/06 

María Valenciano Martínez-Orozco 
og Carlos Carnero González 

Fundamentalisters trusler mod grundlæggende 
frihedsrettigheder efter offentliggørelse af humoristiske 
tegninger af Muhammed 

E-0556/06 

Stavros Lambrinidis Afsløringer af telefonaflytning af politikere og 
erhvervsfolk i Grækenland 

E-0557/06 
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Stavros Arnaoutakis Fiskeriet og de geologiske ændringer i Middelhavet E-0558/06 

Caroline Lucas og Raül Romeva i 
Rueda 

Fiskeri ud for Vestsahara E-0559/06 

Caroline Lucas og Raül Romeva i 
Rueda 

Fiskeri ud for Vestsahara E-0560/06 

Caroline Lucas Brug af dyreforsøg i forbindelse med udvikling af 
farmaceutiske produkter 

E-0561/06 

Thijs Berman og Jan Mulder Dyrevelfærd inden for rammerne af WTO E-0562/06 

Neil Parish Handlingsplanen for forenkling af den fælles 
landbrugspolitik 

E-0563/06 

Neil Parish Handlingsplanen for forenkling af den fælles 
landbrugspolitik 

E-0564/06 

Neil Parish Handlingsplanen for forenkling af den fælles 
landbrugspolitik 

E-0565/06 

Eija-Riitta Korhola Udnyttelse af skovene til afbødning af klimaændringer E-0566/06 

Matteo Salvini Trusler mod ytringsfriheden efter offentliggørelsen af 
karikaturtegninger med tilknytning til islam 

E-0567/06 

Luca Romagnoli Udnævnelse af medlemmer til bestyrelsen for Den 
Internationale Betalingsbank - interessekonflikter, 
uafhængighed og repræsentativitet 

E-0568/06 

Luca Romagnoli Samlet programmeringsdokument, mål 2, 2000-2006, 
aktion 3.2.2: udbud og tildeling af støtte i Friuli -Venezia 
Giulia 

E-0569/06 

Erik Meijer Den gentagne afvendelse af statsmagt, der sigter mod 
fordrivelse, mod den overvejende arabiske befolkning i 
Khuzistan og i byen Ahwaz i det sydvestlige Iran 

E-0570/06 

Erik Meijer FIES-systemet i Spanien, der sikrer ekstrem isolering af 
fængslede, og om muligheder for at forbedre 
menneskerettighederne ved hjælp af alternativer i andre 
lande 

E-0571/06 

Lapo Pistelli Europaskoler i Bruxelles P-0572/06 

Paul van Buitenen Kontraktansatte, resultatet af kontorernes arbejde hvad 
angår nedskæring af antallet af faste stillinger, 
Kommissionens sociale ansvar 

E-0573/06 

Paul van Buitenen Almindelige udvælgelsesprøver for oversættere fra de nye 
medlemsstater, diskrimination med hensyn til antallet af 
kandidater, der får chancen for at få rettet de skriftlige 
prøver 

E-0574/06 
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Paul van Buitenen "e-Kommissionen", parallelle personalemapper, 
manglende sporing, overtrædelse af den arbejdsretlige 
lovgivning 

E-0575/06 

Mario Mauro CE-mærket E-0576/06 

Georgios Karatzaferis Forringelse af miljøet i Grækenland E-0577/06 

Giovanni Procacci Affaldsforvaltning P-0578/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Urolighederne i forbindelse med de danske 
karikaturtegninger 

P-0579/06 

Bart Staes Anvendelse af biologiske screening-tests som 
standardmetode ved storstilet screening af kvægfoder og 
fødevarer for at fastslå tilstedeværelsen af dioxinlignende 
stoffer 

P-0580/06 

Henrik Lax EU's rolle i striden om Muhammed-tegningerne P-0581/06 

Jules Maaten Klage fra det nederlandske erhvervsliv over illoyal 
konkurrence 

P-0582/06 

Dimitrios Papadimoulis Anmodninger om fravigelse af n+2-reglen E-0583/06 

Konstantinos Hatzidakis Husstandes og virksomheders låntagning i Grækenland E-0584/06 

Marco Pannella Krænkelse af foreningsfriheden og undertrykkelse af 
ngo'er i Usbekistan 

E-0585/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Urolighederne i forbindelse med de danske 
karikaturtegninger 

E-0586/06 

Werner Langen Handel med mælk mellem Spanien og Frankrig P-0587/06 

Enrico Letta Europaskole IV i Bruxelles P-0588/06 

Raül Romeva i Rueda Racisme inden for fodbold E-0589/06 

Daniel Caspary WTO-medlemskab og handelsaftale med Saudi-Arabien E-0590/06 

Robert Kilroy-Silk Antisemitisme og racisme i Tyrkiet E-0591/06 

Robert Kilroy-Silk Tegninger og muslimer E-0592/06 

Robert Kilroy-Silk Afviste asylansøgere E-0593/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Cem Özdemir 

Bulgariens undertegnelse og ratificering af det europæiske 
charter om regionale sprog og mindretalssprog 

E-0594/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Cem Özdemir 

Ratificeringen af den europæiske konvention om 
statsborgerret 

E-0595/06 

Caroline Lucas Revision af politikken for import af vilde fugle til EU E-0596/06 

Sajjad Karim Cumbria: den nationale strategiske referenceramme P-0597/06 
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Andrzej Szejna Revision af selskabsretten P-0598/06 

Charles Tannock og Simon 
Coveney 

Påstande om eksport af varer fra kinesiske laogai-lejre 
(tvangsarbejds- og genopdragelseslejre) til EU 

E-0599/06 

Charles Tannock og Simon 
Coveney 

Påstande om eksport af varer fra kinesiske laogai-lejre 
(tvangsarbejds- og genopdragelseslejre) til EU 

E-0600/06 

Neil Parish Forenkling af den fælles landbrugspolitik E-0601/06 

Daniel Hannan Standardisering af krav til identitetskort E-0602/06 

Barbara Kudrycka Forbehold med hensyn til udbuddet for et tv- og 
radiospredningsprojekt for Belarus 

P-0603/06 

Íñigo Méndez de Vigo Unionens formandskab E-0604/06 

Íñigo Méndez de Vigo Unionens formandskab E-0605/06 

Markus Pieper Flytning af virksomheden GLORIA a/s E-0606/06 

Lissy Gröner EU-støtte og arbejdstagerrettigheder ved flytningen af 
AEG's fabrik i Nürnberg fra Tyskland til Polen 

P-0607/06 

Raül Romeva i Rueda Forbud mod en udgave af det spanske dagblad El Mundo i 
Marokko 

E-0608/06 

Raül Romeva i Rueda Forbud mod en udgave af det spanske dagblad El Mundo i 
Marokko 

E-0609/06 

Dimitrios Papadimoulis Muhammed-karikaturerne og kulturel krise E-0610/06 

Duarte Freitas Manglende overholdelse af de europæiske regler om 
cabotagesejlads 

E-0611/06 

Kathalijne Buitenweg Udtalelser fra en repræsentant fra Kommissionen om 
karikaturer i dansk dagblad 

P-0612/06 

Gay Mitchell Navlestrengsforskning P-0613/06 

Adam Gierek Illoyal konkurrence P-0614/06 

Konstantinos Hatzidakis Udbredelse af korruption i EU-medlemsstaternes 
offentlige sektor 

E-0615/06 

Daniel Hannan Forbud mod britisk oksekød i Frankrig E-0616/06 

Erik Meijer International opmærksomhed omkring katastrofen ved 
Mangagoy på den filippinske ø Mindanao, hvor 
virksomheden PICOP truer beboernes liv alvorligt 

E-0617/06 

Erik Meijer Hindringer for den videre udvidelse af EU som følge af 
voksende bekymring over nye arbejdstageres arbejde på 
dårlige vilkår i de gamle medlemsstater 

E-0618/06 

Bernat Joan i Marí Albufera de Mallorca E-0619/06 
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Christopher Heaton-Harris Grønbog om realkredit E-0620/06 

Christopher Heaton-Harris EU's vandinitiativ E-0621/06 

Astrid Lulling Misbrug af en traditionel betegnelse E-0622/06 

Raül Romeva i Rueda Fabio Capellos forherligelse af Franco-perioden E-0623/06 

Graham Watson Arbejde i EU efter 60-årsalderen - fælles 
luftfartsforordninger 

E-0624/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Det nationale råd for samarbejde om etniske og 
demografiske spørgsmål i Bulgarien 

E-0625/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Køb af romastemmer i Bulgarien som et signal til 
forbedring af valgloven 

E-0626/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Brug for forbedring af den bulgarske lov om ressourcer i 
undergrunden 

E-0627/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Statscentret for uddannelsesmæssig integration af børn og 
studenter fra etniske mindretal i Bulgarien fungerer ikke 

E-0628/06 

Bairbre de Brún Biobrændstoffer E-0629/06 

Bairbre de Brún Vurderinger af indvirkningen på miljøet E-0630/06 

Bairbre de Brún EU's vandinitiativ E-0631/06 

Charles Tannock Forfølgelse af kristne i Indien E-0632/06 

Albert Maat Grænseværdier for ekskrementer i forbindelse med 
gennemførelse af nitratdirektivet 

E-0633/06 

Sérgio Marques Udviklingsstrategi for regionerne i den yderste periferi P-0634/06 

Willy Meyer Pleite Forsvundne og myrdede kvinder i Ciudad Juárez, Mexico P-0635/06 

Arūnas Degutis Opfyldelse af kriterierne i Schengen-aftalerne P-0636/06 

Georgios Papastamkos Forurening af floden Axios E-0637/06 

Dimitrios Papadimoulis Plaka-broen og vandkraftværket over floden Arathos E-0638/06 

Robert Kilroy-Silk Statsborgere i Det Forenede Kongerige nægtet 
demokratisk afstemning 

E-0639/06 

Robert Kilroy-Silk Iran og nazisterne E-0640/06 

Robert Kilroy-Silk Arabisk demonstration mod Vesten E-0641/06 

Robert Kilroy-Silk Til Kommissionens formand E-0642/06 

Robert Kilroy-Silk Den radikale islam og vestlige værdier E-0643/06 

Robert Kilroy-Silk Stofmisbrugere blandt børn E-0644/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Misbrug af Sapard-førtiltrædelsesstøtte i Bulgarien E-0645/06 
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Jean-Claude Fruteau Handelskonflikt om pulverkaffe - handelspræferencer E-0646/06 

Philip Claeys Mordet på en katolsk præst i Tyrkiet E-0647/06 

Philip Claeys Mordet på en katolsk præst i Tyrkiet E-0648/06 

Philip Claeys Den tyrkiske ministers udtalelser om de danske 
karikaturer af profeten Muhammed 

E-0649/06 

Philip Claeys Den tyrkiske ministers udtalelser om de danske 
karikaturer af profeten Muhammed 

E-0650/06 

Philip Claeys Retssag mod fem tyrkiske journalister på baggrund af 
artikel 301 

E-0651/06 

Charlotte Cederschiöld Den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) 
og dataopbevaring 

P-0652/06 

Claude Turmes Virksomhedernes sociale ansvar (VSA) P-0653/06 

Willy Meyer Pleite USA's veto mod den kontrakt, som det spanske selskab 
CASA-EADS har indgået med Venezuela 

E-0654/06 

Herbert Bösch Illoyal konkurrence ved udbudsproceduren for 
MEDSTAT II, entreprise 2 (Regional Programme of 
Statistic in the Mediterranean Region, Phase II) 

E-0655/06 

Charles Tannock Den fortsatte vold mod kaldæiske, assyriske og syriske 
kristne i Irak 

E-0656/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingundersøgelse vedrørende beskyttelsesfodtøj E-0657/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingundersøgelse vedrørende beskyttelsesfodtøj E-0658/06 

Christopher Heaton-Harris Antidumpingundersøgelse vedrørende beskyttelsesfodtøj E-0659/06 

Charlotte Cederschiöld Den europæiske menneskerettighedskonvention og lagring 
af data 

E-0660/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Lovforslag i Bulgarien vedrørende gennemførelse af EU's 
narkotikahandlingsplan (2005-2008) 

E-0661/06 

Sharon Bowles Regionalstøtte E-0662/06 

Sharon Bowles Mobiltelefonafgifter E-0663/06 

Eija-Riitta Korhola Visse grøntsagsdyrkende regioner i Spaniens overholdelse 
af betingelserne for modtagelse af EU's landbrugsstøtte 

E-0664/06 

Jonas Sjöstedt Fortsatte problemer i Rumænien E-0665/06 

Nikolaos Sifunakis Forsinket optagelse under den tredje 
fællesskabsstøtteramme samt udbud af et projekt for 
forbedring af den 36. nationale hovedvej Mitilini-Kalloni 
på øen Lesbos i Grækenland 

P-0666/06 
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Georgios Karatzaferis Mord på en katolsk præst i Tyrkiet E-0667/06 

Péter Olajos Protokol om ansvar for grænseoverskridende 
vandforurening 

E-0668/06 

Andreas Mölzer Genteknik P-0669/06 

Jean-Claude Martinez De europæiske vinavleres dramatiske situation P-0670/06 

Cem Özdemir Vejledning med spørgsmål til anvendelse ved behandling 
af ansøgninger om naturalisering i Baden-Württemberg 

P-0671/06 

David Hammerstein Mintz Gasledning i Coll d'en Rabassa E-0672/06 

Renate Sommer EU-katastrofebistand til Bulgarien E-0673/06 

Jean-Claude Martinez De europæiske vinavleres dramatiske situation E-0674/06 

Marco Pannella Det thailandske politis deportation til Laos af 26 unge 
mennesker fra Hmong-stammen 

E-0675/06 

Pasqualina Napoletano og Guido 
Sacconi 

Hold af vilde dyr i zoologiske haver E-0676/06 

Erik Meijer Den stigende konkurrence på 
virksomhedsbeskatningsområdet mellem schweiziske 
kantoner og konsekvenserne for aftaler mellem Den 
Europæiske Union og Schweiz 

E-0677/06 

Ian Hudghton Den skotske lokalregerings pensionsordning P-0678/06 

Anne Ferreira Evaluering af gmo'er og gmo-fri områder P-0679/06 

David Hammerstein Mintz Forbindelsen Fuensanta - Taibilla E-0680/06 

Erik Meijer EU-lovgivningens hindring af offentlighed og ekstern 
undersøgelse omkring den rolle, De Nederlandsche Bank 
spillede ved Van der Hoop-bankens fallit 

E-0681/06 

Henrik Lax Ensartede regler for særtransporter med lastvogn i EU E-0682/06 

Robert Kilroy-Silk Åbning af arbejdsmarkedet E-0683/06 

Robert Kilroy-Silk Natura-naturfredningslovgivningen E-0684/06 

Robert Kilroy-Silk Muhammed-tegningerne og den arabiske handelsboykot E-0685/06 

Marie-Noëlle Lienemann Tildelingen af forældremyndighed ved skilsmisse hos par 
med to nationaliteter 

E-0686/06 

Karin Resetarits Fælles ordning for godkendelse af medikamenter og 
plantebeskyttelsesmidler 

E-0687/06 

Karin Resetarits Fair handel E-0688/06 

Karin Resetarits Standardiseret registreringsattest/typeattest E-0689/06 
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Karin Resetarits E-handel E-0690/06 

Karin Resetarits Offentligretlige tv-sendere E-0691/06 

Silvana Koch-Mehrin Finansielle overslag: Strukturbevillinger, momsindtægter 
og forskning 

E-0692/06 

Silvana Koch-Mehrin De finansielle overslag: Generelt om nettobidragslande E-0693/06 

Proinsias De Rossa Udsætning af GM-raps GT73 i miljøet E-0694/06 

Proinsias De Rossa Høring af EU's videnskabelige udvalg for GMO'er E-0695/06 

Proinsias De Rossa Kommissionens udfordring i forbindelse med Sellafield E-0696/06 

Proinsias De Rossa Markedsføring af gmo'er E-0697/06 

Proinsias De Rossa Beskyttelsesklausulen om udsætning i miljøet af gmo'er E-0698/06 

Proinsias De Rossa Kommissionens undersøgelser af støjs påvirkning af børn E-0699/06 

Proinsias De Rossa Hvileperioder og EU's lovgivning om tilrettelæggelse af 
arbejdstiden 

E-0700/06 

Proinsias De Rossa Bortskaffelse af radioaktivt affald fra britiske 
atomvåbenfabrikker 

E-0701/06 

Proinsias De Rossa Muskel-skeletlidelser inden for landbruget E-0702/06 

Ilda Figueiredo Arbejdstageres rettigheder i Nederlandene E-0703/06 

Gerardo Galeote Quecedo Forebyggelse af brand P-0704/06 

Bart Staes Kommissionen og en miljøvenlig bygningspolitik E-0705/06 

Claude Moraes Rejseforbuddet for tamilske tigre E-0706/06 

Koenraad Dillen Boykot af Danmark på grund af uroen omkring en række 
tegninger - virksomheden Carrefour mod Danmark 

E-0707/06 

Koenraad Dillen Boykot af dansk erhvervsliv på grund af uroen omkring en 
række tegninger 

E-0708/06 

Philip Bradbourn Regelsanering af flyselskabers GDS-systemer P-0709/06 

Carmen Fraga Estévez Formålet med "Deepnet-rapporten" E-0710/06 

Carmen Fraga Estévez Målarter i "Deepnet-rapporten" E-0711/06 

Carmen Fraga Estévez Konklusioner i "Deepnet-rapporten" E-0712/06 

Horst Schnellhardt Rapport om gennemførelsen af tobaksvaredirektivet 
(KOM(2005)339) 

E-0713/06 

Claude Moraes Konsekvenserne for palæstinensiske skolebørn af et bo tæt 
på de israelske bosættelser 

E-0714/06 
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Marco Pannella Menneskerettighedssituationen i Kina - forfølgelse af 
kristne og tilhængere af Falun Gong 

E-0715/06 

Marco Pannella Menneskerettighedssituationen i Kina - forfølgelse af 
kristne og tilhængere af Falun Gong 

E-0716/06 

Bart Staes Reduceret momssats for arbejdsintensive tjenesteydelser E-0717/06 

Bart Staes De europæiske institutioners og lignende aktørers 
bygninger 

E-0718/06 

Bart Staes De europæiske institutioners og lignende aktørers 
bygninger 

E-0719/06 

Erik Meijer EF-Domstolens afgørelse i en sag om miljølovgivning 
ogafgørelsens konsekvenserfor den fra den nuværende 
fortolkning afvigende EU-rets indvirkning på national 
strafferet 

E-0720/06 

Erik Meijer Beskyttelse af jernbane-, sporvogns- og 
metrovirksomheder mod forsinkede og kvalitativt 
mangelfulde leverancer af rullende materiel som følge af 
den stigende koncentration og konkurrence 

E-0721/06 

Dimitrios Papadimoulis Telefonaflytninger i Grækenland E-0722/06 

Dimitrios Papadimoulis Telefonaflytninger i Grækenland E-0723/06 

Charles Tannock og andre Mangelfulde retsstatsforhold i Moldova E-0724/06 

Charles Tannock og andre Mangelfulde retsstatsforhold i Moldova E-0725/06 

Robert Kilroy-Silk Ytringsfrihed og det foreslåede pressecharter E-0726/06 

Giovanni Pittella Beskyttelse af chauffører i Italien E-0727/06 

Luisa Rudi Ubeda Informations- og kommunikationsteknik (IKT) som fag i 
Spanien 

E-0728/06 

Mogens Camre Hvorledes Kommissionen vil forsvare religiøs overtro og 
samtidig forsvare menneskerettighederne? 

E-0729/06 

Mogens Camre EU-støtte til det palæstinensiske selvstyre E-0730/06 

Mogens Camre WTO-medlemmers overtrædelse af organisationens 
bestemmelser 

E-0731/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fremme af en interkulturel dialog mellem EU og de 
arabiske lande 

E-0732/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fremme af en interkulturel dialog mellem EU og de 
arabiske lande 

E-0733/06 

Dimitrios Papadimoulis Konstruktion af tanke til lagring af flydende brændstof E-0734/06 

Alyn Smith Nedsatte flybilletpriser til og fra Skotlands øsamfund E-0735/06 
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Alyn Smith Flybilletpriserne til og fra det skotske højland og de 
skotske øer 

E-0736/06 

Alyn Smith Lavere flybilletpriser for det skotske højland og de 
skotske øer 

E-0737/06 

Alyn Smith Fælles offentlige indkøbskontrakter E-0738/06 

Alyn Smith Offentlige indkøbsregler og støtte til SMV'er E-0739/06 

Alyn Smith Medlemsstaternes aktioner for at støtte SMV'er i 
forbindelse med offentlige indkøb 

E-0740/06 

Alyn Smith Fastsættelse af mål for antallet af offentlige 
indkøbskontrakter og SMV'er 

E-0741/06 

Alyn Smith Konsekvenserne for sundheden ved brugen af forarmet 
uran 

E-0742/06 

Alyn Smith Biomasseenergi E-0743/06 

Eluned Morgan Bulgarien og Rumæniens tiltrædelse E-0744/06 

Czesław Siekierski Import af aluminium til EU E-0745/06 

Patrizia Toia EU-borgeres ret til sammenlægning af arbejdsperioder 
med henblik på pension - italienske grænsearbejdere i 
regionen Ligurien 

P-0746/06 

Klaus-Heiner Lehne Sondring mellem egenkapital og fremmedkapital efter 
IAS 32 i personselskabers regnskaber 

E-0747/06 

Georgios Karatzaferis Tyrkiets efterligning af nummerplader og euromønter E-0748/06 

Georgios Karatzaferis Tyrkiets efterligning af nummerplader og euromønter E-0749/06 

Cristiana Muscardini EU's sprogordning E-0750/06 

Wojciech Roszkowski Ligeret for mænd og kvinder P-0751/06 

Konrad Szymański Indkaldelse af kandidater i forbindelse med finansiering af 
uafhængige medier, som sender til Belarus 

P-0752/06 

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling af arbejdere på boreplatformene i 
Nordsøen 

P-0753/06 

David Hammerstein Mintz Byggemodningsprojekter i Rascafría E-0754/06 

Werner Langen Udførelse af tjenesteydelser i Frankrig, 
forsikringsbeskyttelse i forbindelse med byggeri 

E-0755/06 

Richard Corbett Interne procedurer i Rådet E-0756/06 

Proinsias De Rossa Direktivet om udstationering af arbejdstagere og forslaget 
til direktiv om tjenesteydelser 

E-0757/06 

Mario Mauro Steroider E-0758/06 
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Cristiana Muscardini Støtte til undersøgelser vedrørende 
højhastighedstogforbindelsen 

P-0759/06 

Witold Tomczak Det polske bidrag og finansiel støtte til Polen P-0760/06 

Pedro Guerreiro EU-støtte til konservesfabrik i Setúbal P-0761/06 

José García-Margallo y Marfil Udvidelse af de transeuropæiske net til nabolandene P-0762/06 

Manolis Mavrommatis Reklamer for junkfood P-0763/06 

Bernard Poignant Arbejdsforholdene for færgebesætninger P-0764/06 

Carlos Carnero González, Ana 
Gomes og María Valenciano 
Martínez-Orozco 

Støtte fra EU til et forslag til FN-resolution fra Den 
Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) 

E-0765/06 

Luis de Grandes Pascual Fremstilling af dieselolie specielt til kollektiv 
passagertransport 

E-0766/06 

Luis de Grandes Pascual Fremstilling af dieselolie specielt til kollektiv 
passagertransport 

E-0767/06 

David Hammerstein Mintz Las Palmas, UUU og indførsel af fisk E-0768/06 

David Hammerstein Mintz Udvidelse af landevej M-501 E-0769/06 

David Hammerstein Mintz Anvendelse af forbrændingsaske til byggeri E-0770/06 

Willy Meyer Pleite Fjendtligt overtagelsestilbud fra det anglo-indiske 
konsortium Mittal Steel mod den europæiske gruppe 
Arcelor 

E-0771/06 

André Brie Trussel mod habitat-områder som følge af tilladelsen til at 
opføre vindkraftanlæg i Landkreis Elbe-Elster 
(Brandenburg, Tyskland) 

E-0772/06 

Georgios Papastamkos Opførelsen af et atomkraftværk i Belene (Bulgarien) E-0773/06 

Catherine Stihler Jagt på vilde fugle på Malta E-0774/06 

Thomas Wise EU-støtte til vand E-0775/06 

Robert Kilroy-Silk Ukontrolleret fransk politi E-0776/06 

Robert Kilroy-Silk Krænkelse af menneskerettigheder i Frankrig E-0777/06 

Robert Kilroy-Silk Fransk slaphed over for antisemitisme E-0778/06 

Robert Kilroy-Silk Umenneskelige franske fængsler E-0779/06 

Robert Kilroy-Silk Liberalisering af energimarkedet i EU E-0780/06 

Ashley Mote Udgifter til østrigsk logo E-0781/06 

Ashley Mote Tysk arbejdsløshed E-0782/06 
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Ashley Mote Habitat-direktivet 92/43/EØF E-0783/06 

Ashley Mote Markedsøkonomiske realiteter E-0784/06 

Graham Watson Filtreringssystemer i rutefly E-0785/06 

Stéphane Le Foll Beskyttelse af nye plantesorter E-0786/06 

Marc Tarabella Dårlig forvaltning af midler afsat til specifikke projekter, 
der iværksættes af forbrugerorganisationerne 

E-0787/06 

Cristiana Muscardini Kønssygdomme E-0788/06 

Cristiana Muscardini Centre for meningitiskontrol E-0789/06 

Cristiana Muscardini Tekniske konsulenttjenester for EU E-0790/06 

Erik Meijer Mangel på kvalificeret personale i Polen og andre nye 
EU-medlemsstater som følge af faglærte arbejdstageres 
udvandring til de gamle medlemsstater 

E-0791/06 

Jules Maaten Europæisk registreringssystem for organtransplantation E-0792/06 

Czesław Siekierski Åbning af arbejdsmarkedet i EU-medlemsstaterne E-0793/06 

Herbert Bösch Videreforarbejdning af dyrefoder til fødevarer E-0794/06 

Herbert Bösch Uregelmæssigheder og svig i forbindelse med import af 
fjerkrækød 

E-0795/06 

Bill Newton Dunn Nedskydning af trækfugle på Malta E-0796/06 

Sharon Bowles Moms E-0797/06 

Hiltrud Breyer Radiofrekvensbaseret identifikation (RFID) E-0798/06 

Erik Meijer En polsk vejgodstransportvirksomhed, hvis aktiviteter og 
ansatte udelukkende styres fra Nederlandene, men som 
betaler polske lønninger 

E-0799/06 

Erik Meijer Vedvarende ulykker som følge af lastbilchaufførernes 
blinde vinkel og nye måder at forbedre sikkerheden på 
ved hjælp af akustiske signaler og lyssignaler 

E-0800/06 

Neil Parish Bevillingerne til udvikling af landdistrikterne i perioden 
2007-2013 

P-0801/06 

Neil Parish Forsøg på primater i Tyskland E-0802/06 

Georgios Karatzaferis Krænkelser af rettigheder i Grækenland E-0803/06 

Dimitrios Papadimoulis Risiko for ødelæggelse af antikviteter i Istanbul E-0804/06 

Dimitrios Papadimoulis Tiltag til støtte af fjerkræproduktionen E-0805/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

27

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

Dimitrios Papadimoulis Internt dokument fra Generaldirektoratet for Udvidelse og 
betegnelsen "Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien" 

E-0806/06 

Véronique De Keyser Blinde og privatisering af posttjenester P-0807/06 

Agnes Schierhuber De økonomiske følger af WTO-overenskomsterne for det 
europæiske landbrug 

E-0808/06 

Nikolaos Vakalis Adgang for mennesker med særlige behov til højere 
læreranstalter og forskning 

E-0809/06 

Geoffrey Van Orden Minimumskrav til prøvekøretøjer: Kategori C-gearkasser E-0810/06 

Glenys Kinnock EU-import fra Burma E-0811/06 

Charles Tannock Tilbageholdelse af præsten Cai Zhuohua i Kina E-0812/06 

Neil Parish og Charles Tannock Velgørenhed og sociale tjenesteydelser i Rumænien E-0813/06 

Iles Braghetto EU's sprogordning og ulige anvendelse af de officielle 
sprog 

E-0814/06 

Henrik Lax Ulvepolitik E-0815/06 

Hiltrud Breyer Forskelsbehandling af kvinder i sportsreportager P-0816/06 

Carlos Carnero González Godkendelse af et lån på 1,5 mia. EUR fra Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) til projektet "Madrid 
Calle 30" (Madrids byråd) 

E-0817/06 

Robert Kilroy-Silk Mordtrusler mod danske karikaturtegnere E-0818/06 

Timothy Kirkhope Intrasoft International og kontrakter med Kommissionen E-0819/06 

Umberto Guidoni Masseaflivning af herreløse hunde i Bukarest E-0820/06 

Bart Staes Revisionsretten medlemmer E-0821/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - ophævelsen af forholdsreglerne af 5. juni 2003 E-0822/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - ophævelsen af forholdsreglerne af 5. juni 2003 E-0823/06 

Charles Tannock og Philip 
Bradbourn 

Integreret billetsalg i EU E-0824/06 

Robert Kilroy-Silk Sharia-lov E-0825/06 

Johannes Voggenhuber Kriterier vedrørende biologisk mangfoldighed som led i 
det nye program for udvikling af landdistrikter 2007-2013 

P-0826/06 

Ole Christensen Modstrid mellem nationale og EU's 
veterinærbestemmelser 

P-0827/06 

Jean-Claude Fruteau Chikungunya-epidemien P-0828/06 
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Jamila Madeira Sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og 
konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder samt 
etablering af gmo-frie områder 

P-0829/06 

Alyn Smith Arbejdstagere i den offentlige sektor i Skotland og "85-
reglen" 

E-0830/06 

Daniel Hannan Asylansøgere i Kent E-0831/06 

Robert Evans Forskelsbehandling i Indonesien E-0832/06 

Iles Braghetto og andre Ekstraordinære indgreb til støtte for fjerkræsektoren E-0833/06 

Erik Meijer Ålandsøernes vidtgående selvstyrestatus i Østersøen siden 
1921 og de dermed forbundne problemer med 
gennemførelsen af EU-retten for Finland 

E-0834/06 

Thomas Ulmer Erhvervet som osteopat i europæisk sammenhæng P-0835/06 

Françoise Grossetête Samhørigheds- og bypolitikken - hensyntagen til de 
såkaldte agglomerationsbyer 

P-0836/06 

Andreas Mölzer Hovedtørklæde E-0837/06 

Andreas Mölzer Striden om karikaturtegningerne E-0838/06 

Dimitrios Papadimoulis Ulovlige lossepladser E-0839/06 

Marie Isler Béguin Ulovlig tilladelse til jagt på ringduer i Frankrig E-0840/06 

Dorette Corbey Udtømmelse og endog udryddelse af 
dybhavsfiskebestandene som følge af overfiskeri 

E-0841/06 

Andreas Mölzer Misbrug af EU-domæneregistrering E-0842/06 

Andreas Mölzer Store andele af udenlandske elever i skolerne E-0843/06 

Renate Sommer Trafikkontroller inden for godstrafikken E-0844/06 

María Herranz García OLAF's undersøgelse af sagen om champignonimport P-0845/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Vedligeholdelse af europæiske vandrende arbejdstageres 
modersmålskundskaber 

P-0846/06 

Catherine Guy-Quint Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation for 
den kommende programmeringsperiode 2007-2013 

P-0847/06 

Stefano Zappalà Nomisma-instituttet P-0848/06 

Raül Romeva i Rueda og andre El Mami Amar Salem, saharisk 
menneskerettighedsaktivist 

E-0849/06 

Raül Romeva i Rueda og andre El Mami Amar Salem, saharisk 
menneskerettighedsaktivist 

E-0850/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Salek Bazeid E-0851/06 
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Raül Romeva i Rueda og andre Salek Bazeid E-0852/06 

Hynek Fajmon Overskudslagre af visse typer af fødevarer E-0853/06 

Hynek Fajmon Nationale mælkeproduktionskvoter E-0854/06 

Jan Zahradil Pligter for Kommissionens ansatte E-0855/06 

Glyn Ford Anti-dumping undersøgelser om sikkerhedsfodtøj som 
skat på personlig sikkerhed 

E-0856/06 

Glyn Ford Tab af arbejdspladser hos designerne af sikkerhedsfodtøj E-0857/06 

Mathieu Grosch Regionale transportnet i Sydøsteuropa E-0858/06 

Eija-Riitta Korhola Fremtiden for den finske biblioteksstøtte E-0859/06 

Cecilia Malmström Demonstrationsfrihed i Rusland E-0860/06 

James Allister EU-bevillinger til Nordirland P-0861/06 

Ignasi Guardans Cambó Europa-Kommissionens formodede modstand mod 
flytning af den spanske kommission for 
telekommunikationsmarkedet, CMT, fra Madrid til 
Barcelona 

E-0862/06 

Glyn Ford Anti-dumping undersøgelser vedrørende læderfodtøj og 
sikkerhedssko 

E-0863/06 

Panagiotis Beglitis Den israelske regerings afgørelse om at fastfryse 
overførslen af skyldige beløb til Den Palæstinensiske 
Myndighed 

E-0864/06 

Georgios Karatzaferis Initiativer fra indbyggerne i Thessaloniki med hensyn til 
anvendelsen af udtrykket "Makedonien" 

E-0865/06 

Georgios Karatzaferis Vilkårlig ændring af taksterne pålagt landmænd for 
elforbruget i husholdningen indført af det statslige græske 
elforsyningsselskab (DEH) 

E-0866/06 

Georgios Karatzaferis Totalt forbud mod taxaers brug af busbaner i Grækenland E-0867/06 

Georgios Karatzaferis Forslag fra de kommunale myndigheder i Thessaloniki til 
Kommissionen om samfinansiering af store projekter 

E-0868/06 

Georgios Karatzaferis Optimistisk holdning vedrørende udnyttelse af 
fællesskabsmidler i Grækenland 

E-0869/06 

Georgios Karatzaferis Foruroligende udsigter for EAR's ophør E-0870/06 

Bart Staes Indkvartering af asylansøgere i Belgien E-0871/06 

Bart Staes Miljøkoordinator for Kommissionens generalsekretariat 
(kommissionssekretariatet) 

E-0872/06 

Bart Staes Kabeludbud i Flandern E-0873/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

30 

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

Erik Meijer Udrejseforbud fra Israel for børn af fraskilte forældre på 
grund af store kautioner, som i strid med Haag-
konventionen forhindrer familiebesøg i Europa 

E-0874/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Handicappedes adgang til offentlig ansættelse i EU-
institutionerne 

E-0875/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Handicappedes adgang til offentlig ansættelse i EU-
institutionerne 

E-0876/06 

 
* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0002/06)  den 14. og 15. februar 2006 
 
21 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Tiltrædelsesforhandlinger med Serbien-Montenegro 

 
H-0006/06  

 
Richard CORBETT 

 
Rådsformandens kritik af Domstolen 

 
H-0036/06  

 
Vytautas LANDSBERGIS 

 
EU's (og navnlig den estiske) grænse til Rusland 

 
H-0045/06  

 
Proinsias DE ROSSA 

 
Offentlig afstemning i Rådet 

 
H-0059/06  

 
Laima ANDRIKIENĖ 

 
Nye finansielle overslag 2007-2013 

 
H-0069/06  

 
Bernd POSSELT 

 
EU's energiafhængighed 

 
H-1192/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Energisikkerhed 

 
H-0027/06  

 
Othmar KARAS 

 
Virksomhedstillægspension 

 
H-0061/06  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
 
Andreas SCHWAB 

 
Vejafgift for personbiler og dennes forenelighed med EU-
retten 

 
H-0005/06  

 
Robert EVANS 

 
Junkfood 

 
H-0016/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Finansiering af transeuropæiske transportnet 

 
H-0052/06  

 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Hr. POTOČNIK 
 
 
Justas PALECKIS 

 
Finansieringen af EU's 7. rammeprogram for forskning (2007-
2013) 

 
H-0054/06  

 
Seán Ó NEACHTAIN 

 
Forskningsmidler til de europæiske regioner 

 
H-0076/06  

 
Teresa RIERA MADURELL 

 
EU's budget og det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling 

 
H-0084/06  
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Fru WALLSTRÖM 
 
 
Hélène GOUDIN 

 
Kommissionens forslag angående "europæiske goodwill-
ambassadører" 

 
H-0013/06  

 
Richard CORBETT 

 
Ressourcer til debat om Europas fremtid 

 
H-0021/06  

 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Foranstaltninger til forbedring af de europæiske 
informationsnet 

 
H-0030/06  

 
Margarita 
STARKEVIČIŪTĖ 

 
Euronews' udsendelser i Litauen 

 
H-0072/06  

 
Fru FISCHER BOEL 
 
 
Henrik KRISTENSEN 

 
Sukkeraftalen og renationalisering af den fælles 
landbrugspolitik 

 
H-0007/06  

 
Zbigniew KUŻMIUK 

 
Sukkermarkedsreformen 

 
H-0011/06  

 
Glenys KINNOCK 

 
Raffineringsstøtte 

 
H-0089/06  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

FEBRUAR 2006 
 
 

 
Institution 

 

Antal 
indgivne 

spørgsmål 
 

Spørgsmål 
behandlet i 
spørgetiden 

Spørgsmål 
til skriftlig 
besvarelse 

Tillægs-
spørgsmål 

 

Bortfaldne 
spørgsmål 
(spørgeren 

fraværende) 

Spørgsmål 
taget tilbage 
af spørgeren 

Spørgsmål 
allerede 

opført på 
dagsordenen 

Institutionernes 
repræsentanter 

 

 
Rådet 
 

 
32 

 
8 

 
23 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
BARTENSTEIN 
 

 
Kommissionen 
 

 
65 

 
13 

 
52 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
POTOČNIK 
FISCHER BOEL 

 
I alt 

 
97 

 
21 

 
75 

 
43 

 
1 

 
0 

 
0 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

 
 

 
Nr. 

 
PE.nr. 

 
Indgivet af 

 
Emne 

 
Indgivet 

 
Udløbsdato 

 
Underskrifter 

 
71/2005 

 
367.451 

 
Nathalie Griesbeck 

 
Nødvendigheden af at anvende en nedsat 
momssats på opførelse, renovering og 
nyindretning af bygninger 

 
12.12.2005 

 
12..03.2006 

 
61 

 
72/2005 

 
367.447 

 
Monika Beňová, Miloš Koterec og 
Vladimír Maňka 
 

 
Beskyttelse af mindreårige børn mod brug af 
uhensigtsmæssige computerspil 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
83 

 
73/2005 

 
367.488 

 
Raül Romeva i Rueda og Gérard Onesta 

 
30-årsdagen for den spanske diktator Francisco 
Francos død 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
58 

 
74/2005 

 
367.449 

 
Michael Cashman, Emine Bozkurt og 
Thijs Berman 

 
Iirakiske myndigheders nylige henrettelser af 
homoseksuelle mænd 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
93 

 
75/2005 

 
367.450 

 
Marie-Arlette Carlotti, Philippe 
Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro og 
Bogusław Sonik  

 
Forsyninger til de velgørende organisationer, der 
er godkendt til at gennemføre EU's 
fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
253 

 
76/2005 

 
367.652 

 
Alyn Smith 

 
Retfærdig handel 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
22 

                                                      
1  Situationen pr. 16.02.2006 
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77/2005 

 
367.654 

 
Alfredo Antoniozzi, Mario Mantovani, 
Marie-Line Reynaud og Jan 
Kulakowski 

 
Ordning om anvendelse af sprog i Den 
Europæiske Union 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
154 

 
78/2005 

 
367.655 

 
Daniel Strož 

 
Upassende forsøg på at øve politisk indflydelse 
på intellektuelle ejendomsrettigheder 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
12 

 
79/2005 

 
367.656 

 
Katalin Lévai, Martine Roure, Anne 
Van Lancker, Eva-Britt Svensson og 
Lissy Gröner 

 
Kvinders ret til selvbestemmelse og ordentlig 
seksualundervisning og familieplanlægning i 
Den Europæiske Union 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
74 

 
80/2005 

 
367.657 

 
Mario Borghezio 

 
Indrømmelse af fuldstændigt institutionelt 
selvstyre for Val di Susa 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
2 

 
81/200 

 
367.658 

 
Luca Romagnoli, Carlo Fatuzzo og 
Marco Pannella 

 
Lige adgang til offentlig radio- og tv-
virksomhed og mangfoldighed i den politiske 
information i Italien 

 
12.12.2005 

 
12.03.2006 

 
27 

 
82/2005 

 
368.509 

 
Dimitrios Papadimoulis, Feleknas Uca 
og Panagiotis Beglitis 
 

 
Tilbagetrækning af anklager mod den tyrkiske 
forfatter Orhan Pamuk 

 
15.12.2005 

 
15.03.2006 

 
46 

 
83/2005 

 
369.016 

 
Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, 
Kader Arif, Françoise Castex, Jean 
Louis Cottigny 

 
Nødvendigheden af at gennemtrumfe sociale 
klausuler i WTO-forhandlingerne 

 
20.12.2005 

 
20.03.2006 

 
49 
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2006 

 
 

Nr. 
 

PE.nr. 
 

Indgivet af 
 

Emne 
 

Indgivet 
 
Udløbsdato 

 
Underskrifter 

 
1/2006 

 
369.297 

 
John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette 
Corbey og Karin Scheele 

 
Diabetes 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
198 

 
2/2006 

 
369.298 

 
Vittorio Agnoletto, Giovanni 
Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Panzeri 
og Pia Locatelli 

 
Udvidelse af den grundlæggende lægehjælp til at 
omfatte alle statsborgere i EU, herunder dem, 
som ikke overholder indrejse - og 
opholdsreglerne 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
50 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Et europæisk initiativ til fremme af 
fødselshyppigheden 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
15 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
De langvarige uroligheder i Frankrig 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
6 

 
5/2006 

 
369.301 

 
Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, 
Marek Maciej Siwiec, Borut Pahor og 
Monika Beňová 

 
Arbejdskraftens frie bevægelighed 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
55 

 
6/2006 

 
369.653 

 
Jana Hybášková, Paulo Casaca, 
Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite og 
Mogens Camre 

 
De iranske myndigheders seneste henrettelser af 
mindreårige 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
64 

 
7/2006 

 
369.654 

 
David Martin og Glyn Ford  

 
Ulovlig handel med tiger- og leopardskind 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
47 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

37 

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Religionsfriheden i Kina 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
20 

 
9/2006 

 
370.388 
 

 
Mario Borghezio 

 
Trusler mod de europæiske avisers ytringsfrihed 
som følge af offentliggørelsen af karikaturerne 
af Muhammed og islam 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
7 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhecke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 
 

 
Reaktionerne i den muslimske verden i 
anledning af karikaturtegningerne i Jyllands-
Posten 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
9 

 
 

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

Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Leinen Jo (PSE) 
 

 
Rapport om de europæiske 
politiske partier 
 

 
AFCO (K) 
 

 
24/11/2005 

 
2005/2224(INI) 

Méndez de Vigo 
Íñigo (EPP-ED) 
 

Ændring af forretningsordenens 
artikel 158 i Europa-
Parlamentets forretningsorden 
vedrørende delegation af 
stemmeret under visse 
omstændigheder 
 

AFCO (K) 
 

21/02/2006 2006/2025(REG) 

Hybášková Jana 
(EPP-ED) 
 

Kvinders situration under 
væbnede konflikter og deres 
rolle i forbindelse med 
genopbygningen og den 
demokratiske proces i lande i 
post-konfliktsituationer 
 

AFET (M) 
 

16/02/2006 2005/2215(INI) 

Kasoulides Ioannis 
(EPP-ED) 
 

Migration og udvikling AFET (M) 
 

25/01/2006 2005/2244(INI) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Beskyttelse af geografiske 
betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser for 
landbrugsprodukter og 
levnedsmidler 
 

AGRI (K) 
 

23/11/2005 2005/0275(CNS) 

Graefe zu Baringdorf 
Friedrich-Wilhelm 
(Verts/ALE) 
 

Garantier for traditionelle 
specialiteter inden for 
landbrugsprodukter og 
levnedsmidler 
 

AGRI (K) 
 

23/11/2005 2005/0270(CNS) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Vurdering af Doha-runden efter 
WTO-ministerkonferencen i 
Hongkong 
 

AGRI (M) 
 

23/11/2005 2005/2247(INI) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0228(COD) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Aftale om havfiskeri mellem 
EF og Mauretanien 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0229(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Forlængelse af  protokollen om 
fiskeriaftalen med São Tomé e 
Príncipe 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0249(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Angola 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0262(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Aftale mellem EF og Tanzania 
om fiskeri 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0276(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Partnerskabsaftale mellem EF 
og Marokko på fiskeriområdet 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0280(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Deltagelsesregler gældende 
under gennemførelsen af det 
syvende rammeprogram (2007-
2013) 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0277(COD) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(EPP-ED) 
 

Forslag til forordning(EF, 
Euratom) fra Kommissionen 
om ændring af forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 om 
finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget 
 

CONT (K) 
 

22/11/2005 2005/0904(CNS) 

Pahor Borut (PSE) 
Gräßle Ingeborg 
(EPP-ED) 
 

Finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget 

CONT (M) 
 

23/05/2005 2005/0090(CNS) 

Gaľa Milan (EPP-ED)
 

Udarbejdelse af en europæisk 
referenceramme for 
kvalifikationer 
 

CULT (M) 
 

07/02/2006 2006/2002(INI) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Merværdiafgift (moms): 
Leveringsstedet for 
tjenesteydelser (Ændr. dir. 
77/388/EØF) 
 

CULT (M) 
 

23/11/2005 2003/0329(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Budreikaitė Danutė 
(ALDE) 
 

Handel og fattigdom: 
udarbejdelse af handelspolitiske 
tiltag, der maksimerer 
handelens bidrag til 
bekæmpelsen af fattigdom 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2006/2031(INI) 

Carlotti Marie-Arlette 
(PSE) 
 

Forlængelse af  protokollen om 
fiskeriaftalen med São Tomé e 
Príncipe 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2005/0249(CNS) 

Cornillet Thierry 
(ALDE) 
 

Partnerskabsaftale mellem EF 
og Marokko på fiskeriområdet 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2005/0280(CNS) 

Kinnock Glenys 
(PSE) 
 

Den interinstitutionelle aftale 
om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Martens Maria (EPP-
ED) 
 

Vurdering af Doha-runden efter 
WTO-ministerkonferencen i 
Hongkong 
 

DEVE (M) 
 

01/12/2005 2005/2247(INI) 

Martínez Martínez 
Miguel Angel (PSE) 
 

Aftale mellem EF og Tanzania 
om fiskeri 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2005/0276(CNS) 

Ribeiro e Castro José 
(EPP-ED) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Angola 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2005/0262(CNS) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Kvinders situration under 
væbnede konflikter og deres 
rolle i forbindelse med 
genopbygningen og den 
demokratiske proces i lande i 
post-konfliktsituationer 
 

DEVE (M) 
 

01/12/2005 2005/2215(INI) 

Wijkman Anders 
(EPP-ED) 
 

Finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers 
almindelige budget 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2005/0090(CNS) 

Gauzès Jean-Paul 
(EPP-ED) 
 

Betalingstjenester i det indre 
marked 

ECON (K) 
 

13/12/2005 2005/0245(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Wortmann-Kool 
Corien (EPP-ED) 
 

Ophævelse af forordning (EØF) 
nr. 4056/86 om søtransport og 
ændring af forordning (EF) nr. 
1/2003 for så vidt angår 
cabotage og international 
trampfart 
 

ECON (K) 
 

17/01/2006 2005/0264(CNS) 

Ryan Eoin (UEN) 
 

Bedre muligheder for 
overførsel af supplerende 
pensionsrettigheder 
 

ECON (M) 
 

13/12/2005 2005/0214(COD) 

Starkevičiūtė 
Margarita (ALDE) 
 

Vurdering af Doha-runden efter 
WTO-ministerkonferencen i 
Hongkong 
 

ECON (M) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 

Andersson Jan (PSE) 
 

Det europæiske system af 
integrerede statistikker for 
social beskyttelse (ESSPROS) 
 

EMPL (K) 
 

01/02/2006 2006/0004(COD) 

Kósáné Kovács 
Magda (PSE) 
 

Retningslinjer for 
medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker 
 

EMPL (K) 
 

13/01/2006 2006/0010(CNS) 

Schroedter Elisabeth 
(Verts/ALE) 
 

Gennemførelsen af direktiv 
71/96 om udstationering af 
arbejdstagere 
 

EMPL (K) 
 

27/10/2005 2006/2038(INI) 

Christensen Ole 
(PSE) 
 

En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer 

EMPL (M) 
 

23/11/2005 2006/2006(INI) 

Figueiredo Ilda 
(GUE/NGL) 
 

Politiske rammer til styrkelse af 
fremstillingsindustrien i EU - 
mod en mere integreret 
industripolitisk strategi 
 

EMPL (M) 
 

27/10/2005 2006/2003(INI) 

Mann Thomas (EPP-
ED) 
 

Nøglekompetencer for livslang 
uddannelse 

EMPL (M) 
 

23/11/2005 2005/0221(COD) 

Mann Thomas (EPP-
ED) 
 

Statistikker over uddannelse og 
livslang læring 

EMPL (M) 
 

14/12/2005 2005/0248(COD) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

Gennemførelse af  Fælles-
skabets Lissabon-program: 
Mere forskning og innovation - 
investering i vækst og 
beskæftigelse: En fælles tilgang 

EMPL (M) 
 

27/10/2005 2006/2005(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Groote Matthias 
(PSE) 
 

 
Typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner og  om adgang til 
reparationsinformationer om 
køretøjer 
 

 
ENVI (K) 
 

 
29/11/2005 

 
2005/0282(COD) 

Jackson Caroline 
(EPP-ED) 
 

Affald ENVI (K) 
 

21/02/2006 2005/0281(COD) 

Jørgensen Dan (PSE) 
 

Fremme af rene køretøjer til 
vejtransport 
 

ENVI (K) 
 

07/02/2006 2005/0283(COD) 

Schlyter Carl 
(Verts/ALE) 
 

Begrænsning af markedsføring 
og anvendelse af 
perfluoroktansulfonater 
 

ENVI (K) 
 

21/02/2006 2005/0244(COD) 

Schnellhardt Horst 
(EPP-ED) 
 

Definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af 
spiritus 
 

ENVI (K) 
 

21/02/2006 2005/0028(COD) 

Seeber Richard (EPP-
ED) 
 

Evaluering og styring af 
oversvømmelser 

ENVI (K) 
 

29/11/2005 2006/0005(COD) 

Ulmer Thomas (EPP-
ED) 
 

Revision af direktiverne om 
medicinsk udstyr 

ENVI (K) 
 

21/02/2006 2005/0263(COD) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Nanovidenskab og 
nanoteknologi: En europæisk 
handlingsplan for 2005-2009 
 

ENVI (M) 
 

07/02/2006 2006/2004(INI) 

Harms Rebecca 
(Verts/ALE) 
 

Overførsel af radioaktivt affald 
og brugt brændsel 

ENVI (M) 
 

21/02/2006 2005/0272(CNS) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer 
 

ENVI (M) 
 

07/02/2006 2006/2006(INI) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Økologisk produktion og 
mærkning af økologiske 
produkter 

ENVI (M) 
 

09/02/2006 2005/0278(CNS) 

Musacchio Roberto 
(GUE/NGL) 
 

Økologisk produktionsmetode 
for landbrugsprodukter og om 
angivelse heraf på 
landbrugsprodukter og 
levnedsmidler 
 

ENVI (M) 
 

09/02/2006 2005/0279(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Kvinders perspektiver i 
international handel 

FEMM (K) 
 

24/01/2006 2006/2009(INI) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

En fremtidssikret europæisk 
social model 
 

FEMM (M) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Lulling Astrid (EPP-
ED) 
 

Bedre muligheder for 
overførsel af supplerende 
pensionsrettigheder 
 

FEMM (M) 
 

28/11/2005 2005/0214(COD) 

Romeva i Rueda Raül 
(Verts/ALE) 
 

Betænkning om årsberetningen 
om menneskerettighederne i 
verden 2005 og EU's 
menneskerettighedspolitik 
 

FEMM (M) 
 

23/11/2005 2005/2203(INI) 

Uca Feleknas 
(GUE/NGL) 
 

Migration og udvikling FEMM (M) 
 

28/11/2005 2005/2244(INI) 

Záborská Anna (EPP-
ED) 
 

Handel og fattigdom: 
udarbejdelse af handelspolitiske 
tiltag, der maksimerer 
handelens bidrag til 
bekæmpelsen af fattigdom 
 

FEMM (M) 
 

21/02/2006 2006/2031(INI) 

Fourtou Janelly 
(ALDE) 
 

EF-toldkodeks IMCO (K) 
 

12/12/2005 2005/0246(COD) 

De Vits Mia (PSE) 
 

Betalingstjenester i det indre 
marked 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2005/0245(COD) 

Handzlik Małgorzata 
(EPP-ED) 
 

Gennemførelsen af direktiv 
71/96 om udstationering af 
arbejdstagere 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2038(INI) 

Weisgerber Anja 
(EPP-ED) 
 

Typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner og  om adgang til 
reparationsinformationer om 
køretøjer 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Handel og fattigdom: 
udarbejdelse af handelspolitiske 
tiltag, der maksimerer 
handelens bidrag til 
bekæmpelsen af fattigdom 
 

INTA (K) 
 

13/07/2005 2006/2031(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Papastamkos 
Georgios (EPP-ED) 
 

 
Vurdering af Doha-runden efter 
WTO-ministerkonferencen i 
Hongkong 

 
INTA (K) 
 

 
13/06/2005 

 
2005/2247(INI) 

Chiesa Giulietto 
(ALDE) 
 

En fremtidssikret europæisk 
social model 

INTA (M) 
 

23/11/2005 2005/2248(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Retfærdig handel og udvikling INTA (M) 
 

25/01/2006 2005/2245(INI) 

Busquin Philippe 
(PSE) 
 

Deltagelsesregler gældende 
under gennemførelsen af det 
syvende rammeprogram (2007-
2013) 
 

ITRE (K) 
 

31/01/2006 2005/0277(COD) 

Calabuig Rull Joan 
(PSE) 
 

Politiske rammer til styrkelse af 
fremstillingsindustrien i EU - 
mod en mere integreret 
industripolitisk strategi 
 

ITRE (K) 
 

23/11/2005 2006/2003(INI) 

Ransdorf Miloslav 
(GUE/NGL) 
 

Nanovidenskab og 
nanoteknologi: En europæisk 
handlingsplan for 2005-2009 
 

ITRE (K) 
 

23/11/2005 2006/2004(INI) 

Belet Ivo (EPP-ED) 
 

Typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner og  om adgang til 
reparationsinformationer om 
køretøjer 
 

ITRE (M) 
 

31/01/2006 2005/0282(COD) 

Gutiérrez-Cortines 
Cristina (EPP-ED) 
 

Affald ITRE (M) 
 

26/01/2006 2005/0281(COD) 

Locatelli Pia Elda 
(PSE) 
 

Lægemidler til avanceret terapi ITRE (M) 
 

13/12/2005 2005/0227(COD) 

Ortuondo Larrea Josu 
(ALDE) 
 

Markedsføring af 
eksplosivstoffer 

ITRE (M) 
 

23/11/2005 2005/0194(COD) 

Panzeri Pier Antonio 
(PSE) 
 

Sektordelen af handlingsplanen 
om statsstøtte til innovation 

ITRE (M) 
 

26/01/2006 2006/2044(INI) 

Pirilli Umberto 
(UEN) 
 

Nøglekompetencer for livslang 
uddannelse 

ITRE (M) 
 

13/12/2005 2005/0221(COD) 

Rübig Paul (EPP-ED) 
 

Vurdering af Doha-runden efter 
WTO-ministerkonferencen i 
Hongkong 

ITRE (M) 
 

13/12/2005 2005/2247(INI) 
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Berger Maria (PSE) 
 

 
Lovvalg for kontraktlige 
forpligtelser (Rom I) 
 

 
JURI (K) 
 

 
23/02/2006 

 
2005/0261(COD) 

Gargani Giuseppe 
(EPP-ED) 
 

En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer 

JURI (K) 
 

29/11/2005 2006/2006(INI) 

Gargani Giuseppe 
(EPP-ED) 
 

Konsekvenserne af Domstolens 
dom af 13. september 2005 (sag 
C-176/03 - Kommissionen mod 
Rådet) 
 

JURI (K) 
 

29/11/2005 2006/2007(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EPP-ED) 
 

Aktionærers udøvelse af 
stemmerettigheder 

JURI (K) 
 

30/01/2006 2005/0265(COD) 

Lévai Katalin (PSE) 
 

Kommissionens henstilling af 
18. maj 2005 om 
grænseoverskridende kollektiv 
forvaltning af ophavsret og 
beslægtede rettigheder i 
tilknytning til lovlige 
musiktjenester på nettet 
(2005/737/EF) 
 

JURI (K) 
 

12/12/2005 2006/2008(INI) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Fællesskabets 
handelsklasseskema for 
slagtekroppe af voksent kvæg 
(Kodificeret udgave) 
 

JURI (K) 
 

12/12/2005 2005/0171(CNS) 

Medina Ortega 
Manuel (PSE) 
 

Konkurrenceregler inden for 
produktion og handel med 
landbrugsvarer 
 

JURI (K) 
 

30/01/2006 2005/0231(CNS) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Genneførelsesbestemmelser for 
tiltrædelsen af Genève-aftalen 
om international registrering af 
industrielle mønstre og 
modeller 
 

JURI (K) 
 

30/01/2006 2005/0274(CNS) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Forældelsesfrister i tilfælde af 
legemsbeskadigelse og 
dødsulykker ved 
grænseoverskridende tvister 
 

JURI (K) 
 

12/12/2005 2006/2014(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Kauppi Piia-Noora 
(EPP-ED) 
 

Nanovidenskab og 
nanoteknologi: En europæisk 
handlingsplan for 2005-2009 
 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2006/2004(INI) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Rapport om de europæiske 
politiske partier 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2005/2224(INI) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Europæisk ligestillingsinstitut JURI (M) 
 

12/12/2005 2005/0017(COD) 

Wallis Diana (ALDE) 
 

Garantifond for aktioner i 
forhold til tredjeland 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2005/0025(CNS) 

Wieland Rainer (EPP-
ED) 
 

Betalingstjenester i det indre 
marked 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/0245(COD) 

Díaz de Mera García 
Consuegra Agustín 
(EPP-ED) 
 

Udveksling mellem 
medlemsstaterne af oplysninger 
fra strafferegistre 

LIBE (K) 
 

23/01/2006 2005/0267(CNS) 

Ludford Baroness 
Sarah (ALDE) 
 

Adgang til søgning i 
visuminformationssystemet 
(VIS) 

LIBE (K) 
 

23/01/2006 2005/0232(CNS) 

Brejc Mihael (EPP-
ED) 
 

En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer 

LIBE (M) 
 

22/02/2006 2006/2006(INI) 

Cavada Jean-Marie 
(ALDE) 
 

Samordning af visse 
bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende tv-
spredningsvirksomhed 
 

LIBE (M) 
 

22/02/2006 2005/0260(COD) 

Freitas Duarte (EPP-
ED) 
 

Forlængelse af  protokollen om 
fiskeriaftalen med São Tomé e 
Príncipe 
 

PECH (K) 
 

15/02/2006 2005/0249(CNS) 

Maat Albert Jan 
(EPP-ED) 
 

Fiskeriet efter rødspætte og 
tunge i Nordsøen 

PECH (K) 
 

15/02/2006 2006/0002(CNS) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(EPP-ED) 
 

Partnerskabsaftale mellem EF 
og Marokko på fiskeriområdet 

PECH (K) 
 

15/02/2006 2005/0280(CNS) 

Gklavakis Ioannis 
(EPP-ED) 
 

EU's havmiljøpolitik PECH (M) 
 

14/12/2005 2005/0211(COD) 
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Miguélez Ramos 
Rosa (PSE) 
 

Den interinstitutionelle aftale 
om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren 
 

PECH (M) 
 

15/02/2006 2004/2099(ACI) 

Piecyk Willi (PSE) 
 

Trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystem for 
skibsfarten i Fællesskabet 
 

PECH (M) 
 

31/01/2006 2005/0239(COD) 

Evans Jillian 
(Verts/ALE) 
 

Evaluering og styring af 
oversvømmelser 

REGI (M) 
 

22/02/2006 2006/0005(COD) 

Staniszewska 
Grażyna (ALDE) 
 

Offentlig-private partnerskaber 
og fællesskabslovgivningen om 
offentlige kontrakter og 
koncesssioner 
 

REGI (M) 
 

11/07/2005 2006/2043(INI) 

Leichtfried Jörg 
(PSE) 
 

Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur 

TRAN (K) 
 

07/02/2006 2005/0228(COD) 

Bradbourn Philip 
(EPP-ED) 
 

Fællesforetagende til det 
europæiske 
lufttrafikstyringssystem 
(SESAR) 
 

TRAN (M) 
 

06/02/2006 2005/0235(CNS) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Decharge 2004: Det 
Europæiske 
Søfartssikkerhedsagentur 
 

TRAN (M) 
 

07/12/2005 2005/2117(DEC) 

Cramer Michael 
(Verts/ALE) 
 

Decharge 2004: Det 
Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur 
 

TRAN (M) 
 

07/12/2005 2005/2118(DEC) 

Le Rachinel Fernand 
(NI) 
 

Ophævelse af forordning (EØF) 
nr. 4056/86 om søtransport og 
ændring af forordning (EF) nr. 
1/2003 for så vidt angår 
cabotage og international 
trampfart 
 

TRAN (M) 
 

15/02/2006 2005/0264(CNS) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Liberadzki Bogusław 
(PSE) 
 

Typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner og  om adgang til 
reparationsinformationer om 
køretøjer 
 

TRAN (M) 
 

07/02/2006 2005/0282(COD) 

Markov Helmuth 
(GUE/NGL) 
 

Fremme af rene køretøjer til 
vejtransport 

TRAN (M) 
 

01/02/2006 2005/0283(COD) 

 
* * * 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 

Emne Henvisning Dok. 
 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Hurtigere opfyldelse af 
millenniumsudviklingsmålene - Udviklingsfinansiering og 
udviklingsbistandens nyttevirkning 

 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

 
COM(2005)0133 

Forslag til Rådets afgørelse om ophævelse af afgørelse 
2001/131/EF om at afslutte konsultationsproceduren med 
Haiti i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen 
 

DEVE 
 

COM(2005)0367 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget : E-tilgængelighed 

ITRE 
EMPL 
IMCO 
 

COM(2005)0425 

Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program 
meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-
strategien 

ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0532 

Forslag til Rådets forordning om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af 
prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks 
 

ECON 
IMCO 
 

COM(2005)0539 

Meddelelse fra Kommissionen: Tredje pakke af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden til søs i Den Europæiske Union 

TRAN 
ENVI 
PECH 
JURI 
 

COM(2005)0585 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Kommissionens bestemmelser om det 
overordnede hurtige varslingssystem ARGUS 
 

LIBE 
ENVI 
 

COM(2005)0662 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet: Statusrapport om reformen af Kommissionen – tiden 
efter reformmandatet 

AFCO 
BUDG 
CONT 
JURI 
 

COM(2005)0668 

Grønbog om konflikter om stedlig kompetence og ne bis in 
idem-princippet i straffesager 
 

LIBE 
 

COM(2005)0696 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Beretning fra Kommissionen til budgetmyndigheden om 
budgetgarantier i det almindelige budget - Situationen pr. 30. 
juni 2005 

ECON 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0699 

Beretning fra Kommissionen: 2004-rapport om Phare, 
førtiltrædelses- og overgangsinstrumenterne 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0701 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Man arbejder bedre, når man samarbejder: 
En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for 
politikkerne vedrørende social sikring og social integration i 
EU 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2005)0706 

Beretning fra Kommissionen til Rådet om Det Europæiske 
Genopbygningsagenturs fremtid 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0710 

Meddelelse fra Kommissionen om fremme af transport ad 
indre vandveje “Naiades” - Et integreret EU-
handlingsprogram for transport ad indre vandveje 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
 

COM(2006)0006 

Rapport fra Kommissionen ifølge artikel 34 i Rådets 
rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne (revideret udgave) 
 

LIBE 
 

COM(2006)0008 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet 
og Den Europæiske Revisionsret: Kommissionens 
handlingsplan for en integreret struktur for intern kontrol 
 

CONT 
 

COM(2006)0009 

Kommissionens arbejdsdokument om en EF-handlingsplan 
for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) - Strategisk 
grundlag for de foreslåede aktioner 

AGRI 
INTA 
ENVI 
 

COM(2006)0014 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelse af Rådets direktiv 
98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende 
pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet 
 

EMPL 
 

COM(2006)0022 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Tematisk program til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan under de kommende 
finansielle overslag (2007-2013) 

AFET 
DEVE 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2006)0023 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet: Tematisk program for samarbejde med 
industrialiserede lande og andre højindkomstlande under de 
kommende finansielle overslag (2007-2013) 

INTA 
AFET 
DEVE 
BUDG 
 

COM(2006)0025 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet: Temaprogram for migrations- og asylsamarbejde med 
tredjelande 

LIBE 
AFET 
DEVE 
BUDG 
EMPL 
FEMM 
 

COM(2006)0026 

Meddelelse fra Kommissionen: Det vestlige Balkan på vej 
mod EU: styrke stabiliteten og øge velfærden 

AFET 
INTA 
 

COM(2006)0027 

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råds 
forårsmøde: Fuld fart fremad - Det nye partnerskab for vækst 
og beskæftigelse - Analyse af situationen i de enkelte lande - 
Bilag 

ITRE 
ECON 
EMPL 
ENVI 
IMCO 
CULT 
FEMM 
 

COM(2006)0030 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-
program: Fremme af iværksættertankegangen gennem 
uddannelse og læring 
 

CULT 
EMPL 
ITRE 
 

COM(2006)0033 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Meddelelse fra Kommissionen: En EU-strategi for 
biobrændstoffer 

ITRE 
INTA 
ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0034 

Hvidbog om en europæisk kommunikationspolitik CULT 
LIBE 
AFCO 
 

COM(2006)0035 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om interoperabilitet på området interaktivt 
digital-tv: fornyet vurdering i medfør af Kommissionens 
meddelelse KOM (2004) 541 af 30. juli 2004 
 

CULT 
ITRE 
 

COM(2006)0037 

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet 
om anvendelsen af ordningen for gensidig bistand ved 
inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, 
afgifter, skatter og andre foranstaltninger 
 

CONT 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0043 

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

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0065 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om styrkelse af det praktiske samarbejde - nye 
strukturer, nye fremgangsmåder – bedre beslutningstagning i 
det fælles europæiske asylsystem 

LIBE 
AFET 
DEVE 
FEMM 
 

COM(2006)0067 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Elektronisk kommunikation i EU: 
Regulering og markeder, 2005 (11. rapport) 
 

ITRE 
IMCO 
 

COM(2006)0068 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa 
Parlamentet: Miljøpolitisk årsberetning for 2005 

ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0070 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Rettighedsfrakendelser, der er en følge af 
straffedomme i Den Europæiske Union 
 

LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0073 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Kommissionens beretning: Den almindelige beretning 2005 
— Endelig —  Gruppe 1 
 

ALLE 
UDVALG 

SEC(2005)1200 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
om udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet 
nr. 12/2005 
 

CONT 
AGRI 
 

SEC(2006)0083 

Udkast til afgørelse nr. 1/2006 truffet af Den Blandede 
Komité EF-Schweiz om udskiftning af tabel III og tabel IV, 
litra b), i protokol nr. 2 - Udkast til Fællesskabets fælles 
stillingtagen 
 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0115 

Udkast til afgørelse nr.2/2006 truffet af Den Blandede 
Komité EF-Schweiz om ændring af tabel I, tabel II, tabel IV, 
litra c), og tillægget til tabel IV i protokol nr. 2  - Udkast til 
Fællesskabets fælles stillingtagen 

INTA 
AGRI 
 

SEC(2006)0120 

 
* * * 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
Nr. 13/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om direkte flyvninger over strædet i forbindelse med det kinesiske nytår 

 
Bruxelles, den 24. januar 2006 

 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med genoptagelsen af de direkte flyvninger over strædet i 
forbindelse med det kinesiske nytår. Sådanne positive skridt bidrager til at fremme dialogen og den gensidige 
forståelse mellem parterne. EU håber oprigtigt, at det vil være muligt at bygge videre på dette grundlag. 
 
Den Europæiske Union lægger stor vægt på, at der i Taiwan-strædet er fred og stabilitet, som har betydning 
ikke blot inden for, men også uden for regionen. Den Europæiske Union appellerer inden for rammerne af 
sin "Et-Kina"-politik på ny til begge parter om at undgå erklæringer og ensidige foranstaltninger, der vil 
kunne øge spændingerne, og opfordrer dem til at indgå i en konstruktiv og altomfattende dialog med 
deltagelse af alle involverede parter. 
 
Vi støtter og ser med tilfredshed på parternes bestræbelser på at finde et for begge parter acceptabelt 
grundlag for drøftelserne. Den Europæiske Union er af den faste overbevisning, at Taiwan-spørgsmålet bør 
løses med fredelige midler ved forhandlinger på tværs af strædet. 
 
"De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 18/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om lanceringen af CARICOMs fælles marked 

 
Bruxelles, den 30. januar 2006 

 
 
Den Europæiske Union vil gerne give udtryk for sin lykønskninger ved den officielle lancering af 
CARICOMs fælles marked ved ceremonien den 30. januar 2006 i Kingston, Jamaica. Den Europæiske Union 
hilser på det varmeste ikrafttrædelsen af første del af CARICOMs fælles marked og økonomi (CSME) 
velkommen. 
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EU vil stærkt støtte gennemførelsen og forvaltningen af CSME som et vigtigt element i den regionale 
integration og et betydningsfuldt skridt hen imod etableringen af en økonomisk partnerskabsaftale med EU. 
EU hilser lanceringen af CSME's fællesmarkedskomponent velkommen. Den vil som led i EU-LAC-
processen og det regionale samarbejde utvivlsomt bidrage til at styrke og strømline de eksisterende regionale 
institutioner og politikker og dermed sikre, at de fungerer godt. 
 
EU hilser ligeledes oprettelsen af den nye regionaludviklingsfond velkommen; den skal bistå vanskeligt 
stillede CARICOM-lande med at forvalte det fælles marked og få det til at fungere. 
 
Det er EU's faste overbevisning, at regional integration er en nøglefaktor for økonomisk vækst og 
investeringer og dermed for regionens udvikling. Derudover vil oprettelsen af CSME lette og fremme en glat 
gradvis integration af regionen i verdensøkonomien. 
 
Ved at kombinere handelsforbindelser med et omfattende økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde 
vil EU fortsat bistå og støtte sine caribiske partnere med at gribe de muligheder, der ligger i de nye globale 
udfordringer. 
EU ser frem til CSME's videre udbygning og udvikling. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 24/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om meddelelsen om sted og dato for afholdelsen af den somaliske parlamentssamling 

 
Bruxelles, den 10. februar 2006 

 
 
Den Europæiske Union hilser det velkommen, at formanden for Somalias føderale overgangsparlament den 
30. januar 2006 i nærvær af Republikken Somalias præsident meddelte, at den ekstraordinære samling i 
Somalias parlament finder sted i Baidoa fra den 26. februar 2006. 
 
EU hilser det velkommen, at præsidenten og parlamentsformanden forpligter sig til en rettidig gennemførelse 
af Aden-erklæringen, og gentager sin opfordring til alle medlemmerne af det føderale overgangsparlament 
og den føderale overgangsregering til at gøre deres yderste for aktivt og positivt at støtte gennemførelsen af 
denne meddelelse og arbejde sammen om at sikre de nødvendige politiske og sikkerhedsmæssige betingelser 
for, at parlamentssamlingen kan afholdes. 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

60 

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

EU bekræfter på ny, at det er villigt til at yde den fornødne logistiske og finansielle støtte for at lette 
forberedelsen af den ekstraordinære samling og af parlamentets arbejde internt i Somalia. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 25/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om bekendtgørelse af det endegyldige resultat af valget i Irak den 15. december 2005 

 
Bruxelles, den 13. februar 2006 

 
Den Europæiske Union hilser den uafhængige valgkommission for Iraks bekendtgørelse af det endelige 
resultat af valget i Irak den 15. december 2005 velkommen. 
 
Den Europæiske Union hylder det mod, som det irakiske folk har udvist ved at deltage i valget med stor 
beslutsomhed. Den Europæiske Union anerkender den vigtige rolle, som den uafhængige valgkommission 
for Irak og FN's bistandsmission for Irak har spillet med hensyn til at sikre en effektiv afvikling af valget. 
 
Den Europæiske Union opfordrer til hurtig dannelse af en ny forfatningsmæssigt valgt og ægte repræsentativ 
regering, idet der tages hensyn til behovet for inklusivitet og bred deltagelse af alle relevante politiske 
grupperinger, der er fast besluttet på at nå deres mål med fredelige og demokratiske midler. 
 
Som anført i Rådets konklusioner af 30.-31. januar 2006 bekræfter Den Europæiske Union på ny, at den er 
rede til at støtte det irakiske folk i at skabe endnu større konsensus om deres lands fremtid, herunder gennem 
en nøje og gennemsigtig gennemgang af forfatningen. EU opfordrer det internationale samfund til at støtte 
den nye irakiske regering og Repræsentanternes Råd. Med henblik herpå støtter Rådet stærkt Den Arabiske 
Ligas bestræbelser på at indkalde til en konference om national enhed i begyndelsen af 2006. Rådet er fortsat 
fast besluttet på at støtte Iraks politiske overgang og dets økonomiske og sociale genopbygning. Det erindrer 
om den støtte, som det allerede yder gennem EU's integrerede retsstatsmission (EUJUST LEX) og gennem 
sin støtte til den politiske proces og til at forbedre leveringen af basale tjenesteydelser. Rådet er også fortsat 
fast besluttet på at føre en regelmæssig politisk dialog med Irak i overensstemmelse med den fælles erklæ-
ring fra EU og Irak og på at indlede aftalebaserede forbindelser med Irak. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 26/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om aftalen mellem Tchad og Sudan 

 
Bruxelles, den 13. februar 2006 

 
Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den aftale, som præsidenterne for Tchad og Sudan 
undertegnede den 8. februar 2006 på topmødet i Tripoli, der blev ledet af formanden for Den Afrikanske 
Union, Denis Sassou N'guesso, og Libyens leder, Muammar Al Kaddafi. 
 
Efter de spændinger, der fulgte tchadiske rebellers angreb på byen Adre den 18. december 2005, ser Den 
Europæiske Union denne aftale som et vigtigt skridt i retning af genoprettelsen af en atmosfære af tillid og 
samarbejde mellem de to lande. Den Europæiske Union appellerer til begge parter om at holde denne aftale, 
navnlig deres tilsagn om at afstå fra af huse den anden parts oprørsstyrker på deres respektive områder. 
 
Den Europæiske Union ser ligeledes med tilfredshed på Tripoli-erklæringen om situationen mellem Tchad 
og Sudan som et udtryk for, at landene i regionen er villige til fortsat at følge denne sag og støtte 
gennemførelsen af aftalen. 
 
Den Europæiske Union håber, at aftalen vil bidrage til fremskridt i de igangværende forhandlinger i Abuja 
med henblik på hurtigt at nå til en løsning på konflikten i Darfur. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 28/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om folkeafstemningen i Montenegro 

 
Bruxelles, den 14. februar 2006 

 
 
Under henvisning til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender og eksterne 
forbindelser) den 30. januar 2006 hilser EU regeringens og oppositionens fremskridt med hensyn til at 
forbedre lovgivningsrammen for folkeafstemningen i Montenegro velkommen.EU opfordrer alle parter til 
fortsat at engagere sig konstruktivt i processen og til at arbejde sammen med den højtstående repræsentants 
personlige repræsentant, Miroslav Lajcak, for bl.a. at blive enige om, hvilket flertalskrav der skal stilles i 
forbindelse med folkeafstemningen, hvornår den skal afholdes, og hvordan spørgsmålet skal formuleres. EU 
støtter i den henseende til fulde ambassadør Lajcaks bestræbelser og initiativer. 
 

* * * 
 
 
Nr. 29/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Belarus' højesterets opløsning af sammenslutningen af børne- og ungdomsorganisationer "RADA" 

 
Bruxelles, den 17. februar 2006 

 
EU har til sin store beklagelse erfaret, at Belarus' højesteret har truffet beslutning om at opløse den 
belarussiske sammenslutning af børne- og ungdomsorganisationer "RADA". Denne beslutning er endnu et 
alvorligt slag for udviklingen af civilsamfundet i Belarus. 
 
"RADA" havde etableret et omfattende netværk af forbindelser med forskellige ungdomsorganisationer i 
Europa og fungerede samtidig som kontaktcenter ikke blot for NGO'er i nabolandene, men også for mange 
europæiske partnere i Belarus. Sammenslutningen prøvede í sine aktiviteter at fremme principperne for 
europæisk ungdomspolitik. "RADA" var også medlem af Det Europæiske Ungdomsforum. 
 
EU vil gerne gentage, at den støtter udviklingen af civilsamfundet i Republikken Belarus og af 
mellemfolkelige kontakter med europæiske partnere. Fremme af dialog og samarbejde mellem unge i 
Europa, navnlig blandt naboer, er et meget vigtigt element i vores politik. 
 
EU opfordrer de relevante belarusisske myndigheder til at tage afgørelsen om at opløse "RADA" op til 
fornyet overvejelse. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 30/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den seneste udvikling i Georgien - Sydossetien 

 
Bruxelles, den 21. februar 2006 

 
Den Europæiske Union henviser til det georgiske parlaments resolution af 15. februar 2006 om Sydossetien, 
fredsprocessen og den fredsbevarende styrkes indsats under russisk ledelse.  
 
Den Europæiske Union tilkendegiver på ny sin støtte til en fredelig løsning af de territoriale  konflikter i 
Georgien, som skal bygge på respekt for Georgiens uafhængighed og territoriale integritet inden for dets 
internationalt anerkendte grænser.  
 
Den Europæiske Union henstiller til alle berørte parter, at de afstår fra ensidig handling og gør en konstruktiv 
indsats for at gøre den fredsbevarende indsats i Sydossetien mere effektiv.  
 
Den Europæiske Union understreger behovet for en konstruktiv udveksling af synspunkter mellem de berørte 
internationale aktører i regionen, herunder EU og OSCE-medlemsstaterne, om eventuelle yderligere tiltag, 
der kan bidrage til fredelige konfliktløsningsmekanismer i Sydossetien.  
 
Den Europæiske Union gør opmærksom på, at der er behov for at gøre forhandlingsmekanismerne mere 
effektive. Arbejdet i den fælles kontrolkommission (JCC) bør vurderes på baggrund af den hurtige 
gennemførelse af alle udestående aftaler, der tidligere er indgået, herunder især påbegyndelse af 
demilitariseringen. 
 
Den Europæiske Union beklager dybt, at det planlagte møde på højt plan i JCC, der skulle have været holdt 
den 20.-21. februar i Wien, er blevet aflyst, og den opfordrer parterne til at genoptage dialogen snarest 
muligt. 
 
Den Europæiske Union minder om, at den støtter de initiativer, der er taget i retning af en fredelig løsning af 
konflikten; på baggrund af de beslutninger, der blev  truffet på OSCE's ministerrådsmøde i Ljubljana i 
december 2005, har EU tillid til, at den fredsplan, der bygger på den georgiske præsidents initiativer på  FN's 
59. generalforsamling, vil kunne tjene som grundlag for en fredelig løsning af konflikten.  



ALMENE OPLYSNINGER 

 

64 

Bulletin 13.03.2006 
 

- DA - PE 369.012 

 
Den Europæiske Union gentager, at den er rede til at bidrage aktivt og i ethvert relevant forum til at 
fremskynde den samlede demilitariserings- og konfliktløsningsproces, der har været indstillet i alt for lang 
tid.  
 
Den Europæiske Union understreger betydningen af, at det georgiske lederskab har forpligtet sig til politiske 
og økonomiske reformer, der bygger på respekt for de demokratiske værdier, retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne, herunder etniske mindretals rettigheder.  
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Kroatien* og Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 31/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
efter præsidentvalget i Haiti 

 
Bruxelles, den 21. februar 2006 

 
Den Europæiske Union henviser til den foreløbige erklæring fra EU's valgobservationsmission og udtrykker 
tilfredshed med den fredelige afvikling af præsident- og parlamentsvalgene den 7. februar samt noterer sig, at 
valgene udgør et vigtigt fremskridt i den demokratiske proces. 
 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den høje valgdeltagelse og det værdige engagement, 
hvormed det haitiske folk udøvede sin demokratiske ret til at vælge sine fremtidige ledere til trods for de 
betydelige tekniske og logistiske problemer med tilrettelæggelsen af valget. 
 
Den Europæiske Union hilser velkommen, at der er taget et vigtigt skridt i gennemførelsen af den 
demokratiske overgangsproces. 
 
Den Europæiske Union lykønsker republikkens præsident René Préval med det nye mandat og bekræfter, at 
EU fortsat er engageret i landets genopbygning og udvikling sammen med det haitiske folk og de haitiske 
myndigheder. 
 
Den Europæiske Union understreger betydningen af anden runde af parlamentsvalget og udtrykker ønske 
om, at en tilfredsstillende afvikling heraf gør det muligt at konsolidere retsstaten og færdiggøre etableringen 
af stærke og stabile institutioner, der fuldt ud kan spille den rolle, som forfatningen tildeler dem. 
 
På et tidspunkt, hvor Haiti indleder en ny fase af sin historie, er det afgørende, at alle politiske og sociale 
kræfter fører en dialog i en ånd af national forsoning for at sikre den politiske, økonomiske og sociale 
stabilitet, der er nødvendig for landets udvikling. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 

 
Nr. 32/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
med opfordring til at indlede forhandlinger om en humanitær aftale med Colombia 

 
Bruxelles, den 23. februar 2006 

 
I anledning af fireårsdagen for Ingrid Betancourt's frihedsberøvelse og efter at et af FARC's gidsler, der 
havde været tilbageholdt i mere end syv år, er død, beklager Den Europæiske Union den tragiske skæbne for 
de tilbageholdte gidsler i Colombia, som endnu en gang påkalder sig det internationale samfunds 
opmærksomhed og fordømmelse. 
 
Den Europæiske Union har gentagne gange klart tilkendegivet, at den på alle måder fordømmer den 
grusomme og umenneskelige praksis med gidseltagning, uanset hvor den finder sted. 
 
Den Europæiske Union erkender nødvendigheden af at indgå en humanitær aftale og finder, at disse 
begivenheder understreger, hvor stærkt det haster med at få en dialog i stand, der gør det muligt at indgå en 
sådan aftale. 
 
Den Europæiske Union knytter forhåbninger til det forslag, som Spanien, Frankrig og Schweiz forelagde 
sidst i 2005, om at fastlægge et sted, hvor en sådan dialog kunne indledes. Den Europæiske Union støtter 
fuldt ud dette initiativ og har med tilfredshed noteret sig de colombianske myndigheders positive reaktion på 
dette forslag. 
 
Den Europæiske Union opfordrer alle illegale væbnede grupper i Colombia til hurtigt at frigive de 
tilbageholdte personer og afstå fra bortførelser og gidseltagninger. Den Europæiske Union opfordrer især 
FARC til at reagere konstruktivt på forslaget om indgåelse af en humanitær aftale. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 33/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om genoptagelsen af de direkte forhandlinger mellem den kinesiske regering og Dalai Lamas 

udsendinge 
 

Bruxelles, den 24. februar 2006 
 
Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at en delegation af Dalai Lamas udsendinge, som skal 
føre femte runde af forhandlingerne med den kinesiske regering, ankom til Kina den 14. februar. 
 
EU støtter stærkt denne dialog og håber, at begge parter vil være rede til i god tro at tage væsentlige 
spørgsmål op med henblik på at finde pragmatiske løsninger, der kan bidrage til en fredelig og varig løsning 
for Tibet, som begge parter kan tilslutte sig. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 35/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om bombeattentatet mod Imam Ali al-Hadi-moskéen i Samarra 

 
Bruxelles, den 24. februar 2006 

 
EU fordømmer det kriminelle og skændige bombeattentat mod Imam Ali al-Hadi-moskéen i Samarra den 22. 
februar, som har ført til strid mellem trosretninger. Det undergraver freden og stabiliteten med risiko for, at 
den politiske proces i Irak kører af sporet. 
 
Dette forfærdelige angreb på et af de helligste shiamuslimske steder i Irak, som ikke blot er et helligt sted for 
shiamuslimer, men som er del af alle irakeres nationale kulturarv, og tabet af menneskeliv forårsaget af de 
efterfølgende gengældelseshandlinger viser, at det er absolut nødvendigt, at alle befolkningsgrupper i Irak 
udviser størst mulig tilbageholdenhed. 
 
EU udtrykker kraftig støtte til opfordringerne fra politiske og religiøse ledere i Irak til at udvise 
tilbageholdenhed og til at undgå gengældelse og opfordrer indtrængende Irak til at samles inden for 
rammerne af dialog og gensidig respekt, som er en nødvendig forudsætning for national forsoning. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 

Nr. 36/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om valget i Uganda 

 
Bruxelles, den 28. februar 2006 

 
Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at stemmeafgivelsen ved præsident- og parlamentsvalget 
den 23. februar 2006 i Uganda i det store og hele forløb fredeligt og med stort fremmøde. Vi hilser 
valgkommissionens generelt gode tilrettelæggelse af valget velkommen.  
 
Dette valg er et vigtigt skridt på Ugandas vej tilbage til flerpartidemokrati. Den Europæiske Union lykønsker 
det ugandiske folk med, at det klart har vist, at det går ind for demokrati. Vi beklager dog den mangel på lige 
vilkår, der kendetegnede valgprocessen i forbindelse med overgangen fra "bevægelse" til flerpartisystem. 
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Den Europæiske Union opfordrer alle involverede, navnlig kandidaterne, deres partier og tilhængere, til at 
udvise en ansvarlig holdning og overholde de forfatningsmæssige procedurer. 
 
EU's valgobservatørmission bliver i Uganda for at overvåge alle resterende aspekter af valgprocessen, 
herunder appel- og klageprocedurer. 
 
Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den fortsat agter at støtte Uganda i dets bestræbelser på at styrke 
demokrati, god regeringsførelse og retsstaten. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr- 38/2006 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den taiwanesiske leders beslutning vedrørende NUC (National Unification Council - Rådet for 

National Genforening) 
 

Bruxelles, den 6. marts 2006 
 
Den Europæiske Union lægger stor vægt på, at der er fred og stabilitet i Taiwan-strædet. Dette har betydning 
ikke blot inden for, men også uden for regionen, og EU har ved tidligere lejligheder appelleret til begge 
parter om at afstå fra handlinger, der vil kunne øge spændingerne. 
 
EU ser derfor med bekymring på, at den taiwanesiske leder Chen Shui-bian har meddelt, at Rådet for 
National Genforening ophører med at fungere, og at dets retningslinjer ikke længere vil blive fulgt. Denne 
beslutning bidrager ikke til at opretholde stabilitet og fredelig udvikling i Taiwan-strædet. 
 
Samtidig finder EU det dog positivt, at Taiwan fastholder sit tidligere tilsagn om ikke at ville ændre status 
quo. EU tilskynder begge sider til at tage initiativer til at fremme dialog, praktisk samarbejde og 
tillidsskabende foranstaltninger. EU er fast overbevist om, at Taiwan-spørgsmålet bør løses ved 
forhandlinger på tværs af Taiwan-strædet mellem alle de berørte parter. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, 
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter 
sig denne erklæring. 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
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Nr. 39/2006 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om åbningssamlingen i Somalias føderale overgangsparlament 

 
Bruxelles, den 3. marts 2006 

 
 
Den Europæiske Union (EU) hilser helhjertet åbningssamlingen for den ekstraordinære samling i det 
føderale overgangsparlament den 26. februar i Baidoa velkommen. EU lykønsker lederne af de føderale 
overgangsinstitutioner med deres tapre indsats for at udforme en aftale med henblik på at lette afholdelsen af 
denne samling og roser deres vellykkede gennemførelse af aftalen under yderst vanskelige forhold. 
 
EU betragter dette som et bevis på, at der er et seriøst ønske om opnå inklusivitet og indføre demokratisk 
praksis i regeringsførelsen i Somalia, og opfordrer indtrængende alle medlemmer af det føderale 
overgangsparlament til at gå i gang med deres arbejde i en konstruktiv og inklusiv ånd. 
 
EU hilser de forbedrede sikkerhedsvilkår i byen velkommen, opfordrer indtrængende alle somaliske parter til 
at fortsætte deres bestræbelser i denne henseende og ser frem til bred enighed om en national sikkerheds- og 
stabiliseringsplan. 
 
EU gentager, at det er fast besluttet på at opretholde sin politiske, moralske og materielle støtte til 
gennemførelsen af overgangsperioden gennem de føderale overgangsinstitutioner. 
 
EU fordømmer imidlertid stærkt, at der anvendes magt i Mogadishu for at løse problemer, og giver udtryk 
for betænkeligheder med hensyn til kampene for nylig i hovedstaden, som har ført til store tab, navnlig 
blandt civilbefolkningen. EU udtrykker sin sympati med ofrene og deres familier og opfordrer indtrængende 
parterne til at udvise tilbageholdenhed og forpligte sig til at løse deres uoverensstemmelser ved fredelige 
midler. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina 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 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
 
 

PLENARMØDE 
 

18.-19. JANUAR 2006 
 
 

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 (rubrik "Dokumenter") 
 
 

 
 
 Martin Bartenstein, Østrigs forbundsminister for økonomi og arbejdsmarked, deltog i plenarforsamlingen 
på rådsformandskabets vegne med et indlæg om de vigtigste punkter i det østrigske EU-formandskabs 
program. 
 
 
1. BORGERRETTIGHEDER 
 
• Grundlæggende rettigheder og retfærdighed  
– Ordfører: Brenda King (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
– Referencer: KOM(2005) 122 endelig – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) –   

CESE 32/2006 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU finder, at ubalancen mellem de tre dimensioner: frihed, sikkerhed og retfærdighed også afspejler 
sig i de finansielle overslag, idet sikkerhed tegner sig for broderparten af budgettet. 
 
EØSU føler sig ikke overbevist om, at Kommissionens forslag er blevet udformet under fornøden 
hensyntagen til nærhedsprincippet i EF-traktatens artikel 5, idet der synes at mangle den fornødne 

http://www.cese.europa.eu
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erkendelse af, hvilke områder der bedst lader sig takle på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan i 
samarbejde med de berørte arbejdsmarkedsparter. 
 
Kommissionen plæderer for, at der i højere grad sættes ind over for racisme, fremmedhad og antisemitisk 
adfærd, og lægger op til øget støtte til tværreligiøse og multikulturelle dialogformer med sigte på at 
bekæmpe disse fænomener. EØSU anbefaler at tilføje islamofobi for at understrege behovet for at takle 
denne særlige form for racisme, hvor kultur og religion overlapper hinanden. 
 
Endelig mener EØSU, at bekæmpelse af vold mod børn, kvinder og unge samt menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse risikerer at blive nedprioriteret, fordi denne indsats kombineres med 
bekæmpelsen af narkotikamisbrug og –handel, især fordi fordelingen af budgetmidler på de enkelte 
programmer ikke er blevet endeligt vedtaget. EØSU anbefaler, at bekæmpelse af vold får en særskilt 
målsætning og budgetpost.  
 
 

– Kontaktperson:  Susanne Johansson 
  (Tlf.: 00 32 2 546 84 77– e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 
2. BESKYTTELSE AF MILJØET 

 
• Bæredygtig udvikling– klimaændringer  
− Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser – FI) 
   
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 33/2006 
 
− Hovedpunkter:  
  
 EØSU mener, at EU bør gøre en væsentligt større indsats for at bekæmpe klimaændringerne og begynde 

at udvikle sammenhængende tilpasningsstrategier for forskellige politikområder. EU kan bidrage hertil 
med god koordination og støtte fra internationale aftaler, hvilket bl.a. vil effektivisere arbejdet på 
verdensplan. 

 
Når landdistrikternes erhverv, landbrug, skovbrug og fiskeriet er havnet i baggrunden i EU’s 
klimaændringspolitik, skyldes det, at de har tegnet sig for en meget beskeden del af udledningen af 
drivhusgasser. EØSU mener derfor, at det er vigtigt, at EU også forbereder tilpasningsstrategier for disse 
sektorer. 
 
EØSU anser følgende for vigtigt: 
− Klimaændringernes multiplikatorvirkninger på erhvervene i landdistrikterne skal udforskes. 
− Ved planlægningen af EU’s kommende politik for landbrugsstøtte og -produktion, handel og energi 

skal der specifikt tages højde for de usikkerhedsfaktorer, som klimaændringerne skaber for disse 
basiserhverv. 

− I fiskeripolitikken er man også nødt til at evaluere ændringerne, så erhvervet kan tilpasse sig de 
ændrede vandressourcer og rammevilkår for fiskeriet. 

− Skovenes betydning som en dæmpende faktor for klimaændringerne skal tages alvorligt. Både i EU 
og på globalt plan er det vigtigt at øge skovrejsningen.  
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 EØSU anser det for nødvendigt, at EU afsætter væsentlig flere forskningsressourcer til at analysere 
klimaændringer og tilpasningspolitikker og gennemføre sikkerhedsprogrammer. Det er især vigtigt i 
erhverv, der er baseret på naturressourcer. 

 
 EØSU opfordrer Kommissionen til at foreslå iværksættelse af en bred oplysnings- og 

uddannelseskampagne både i EU og internationalt for også at øge civilsamfundsorganisationernes  og de 
politiske beslutningstageres bevidsthed om problemet. Det kan efter EØSU’s mening være med til at 
fremskynde udarbejdelse og iværksættelse af tilpasningsstrategier. 

  
−  Kontaktperson:  Yvette Azzopardi  

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

3. OFFENTLIG SUNDHED – CIVILSAMFUNDETS ROLLE 
 

• Europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning)  
–  Ordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
   
–    Reference: KOM(2005) 399 endelig – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 

 
  –    Hovedpunkter: 

 
EØSU understreger, at de organisationer i civilsamfundet, som arbejder med narkotikaspørgsmål, skal 
inddrages i overvågningscentrets arbejde. 
 
EØSU ser positivt på det ændrede retsgrundlag for forslaget. Virkelige konsultationer med Europa-
Parlamentet er naturligt i dette tilfælde, ikke mindst for at garantere offentlighedens indsigt i 
overvågningscentrets arbejde. Parlamentet får ifølge det nye forslag udvidede beføjelser, blandt andet til 
at udpege to uafhængige eksperter med særlig kompetence på narkotikaområdet til at sidde i centrets 
bestyrelse. Udvalget anbefaler på det kraftigste, at de to uafhængige eksperter hentes fra ngo’er med 
ekspertise på narkotikaområdet. 
 
Det europæiske net består af nationale kontaktpunkter, som udgør en forbindelse mellem medlemsstaterne 
og centret. EØSU henstiller, at centret i sine retningslinjer og overenskomster med medlemsstaterne slår 
fast, at kontaktpunkterne skal samarbejde med nationale organisationer, herunder også ngo’er, som 
arbejder inden for narkotikaområdet. 

 
 
− Kontaktperson:  Susanne Johansson 
  (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. INFORMATIONSSAMFUNDET 
 
•  Lagring af elektroniske data  
–  Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
–    Referencer: KOM(2005) 438 endelig – CESE 35/2006 

 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU udtrykker undren og bekymring over, at der stilles forslag af denne art, hvis indhold synes ude af 
proportioner og til skade for grundlæggende rettigheder. 
 
Den måde, som menneskerettigheder og særlig privatlivets fred behandles på i forslaget, er upassende i 
flere henseender. 
 
Man risikerer at undergrave brugernes tillid til elektroniske kommunikationstjenester og begrænse 
anvendelsen af de nye teknologier samt på langt sigt bremse udviklingen af informationssamfundet, 
hvilket også ville bringe Lissabon-strategien i fare. 
 
På denne baggrund bør direktivforslaget underkastes en gennemgribende revision, da det efter EØSU's 
mening hverken fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder eller reglerne for adgang til data, 
anvendelse af data og dataudveksling. 

 
 
− Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. SKATTEHARMONISERING 
 
• Punktafgifter på alkohol  
–   Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
–   Referencer: KOM(2004) 223 endelig – CESE 34/2006 
 
–   Hovedpunkter: 
 
 I den nuværende ordning er det ofte et problem at klassificere bestemte produkter. 
 
 Der er intet afgørende belæg for, at højere punktafgiftssatser mindsker misbrugsproblemer på 

længere sigt. Derfor bør der sættes ind med andre foranstaltninger af primært uddannelsesmæssig 
og forebyggende art for at tackle disse problemer og forbedre folkesundheden. 
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 Det anbefales, at Kommissionen overvejer at inddele alkoholiske drikke i to hovedkategorier og 

indføre en ensartet grundsats for alle alkoholholdige drikkevarer i hver af disse to kategorier, 
hvor alle alkoholiske drikke beskattes ud fra produkttypen på grundlag af deres 
fremstillingsmåde, indvirkning på sundheden og alkoholindhold. Vin og andre gærede drikke (øl, 
æblevin og pærevin) bør imidlertid behandles for sig. 

  
−  Kontaktperson:   Imola Bedő 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int)  
 
 

* * * 
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PLENARMØDE 
 

14. OG 15. FEBRUAR 2006 
 
 

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 (rubrik "Dokumenter") 
 
 

 
 
 Joaquín Almunia, Medlem af Europa-Kommissionen, deltog i plenarforsamlingen under behandlingen af 
EU's økonomiske og monetære anliggender.  
 
1. ØKONOMISK STYRING 

 
• Styrkelse af den økonomiske forvaltning – reform af stabilitets- og vækstpagten 
 
− Ordfører: Susanna Florio (Arbejdstagergruppen – IT) 
 
− Medordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 244/2006 
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− Hovedpunkter:  

 
EØSU er dybt bekymret over det dødvande, som EU’s økonomiske forvaltning for tiden er inde i og ønsker 
med denne udtalelse: 
 

− at opridse de forskellige holdninger, der har været fremme i den økonomiske og politiske debat i 
løbet af de seneste seks år, hvor virkningerne af stabilitets- og vækstpagten har manifesteret sig; 

− at evaluere reformprocessen, som haft betydning for stabilitets- og vækstpagten i de seneste 
måneder; 

− at udstikke nogle retningslinjer, som kan styrke den økonomiske forvaltning i EU.  
 
EØSU mener, at stabilitets- og vækstpagten lige fra starten har spillet en væsentlig rolle med hensyn til at 
sikre, at EU’s økonomiske vækst udviklede sig inden for nogle fælles rammer med monetær stabilitet.  
 
Succeserne og fiaskoerne i dette fænomens første seks leveår kan stort set alle henføres til to forhold, der er 
karakteristiske for pagten: den har været en utvivlsom succes, for så vidt angår den monetære stabilitet, men 
har omvendt skabt tilsvarende skuffelse pga. den utilstrækkelige økonomiske vækst i Europa. 
 
Hen ad vejen har der desværre ikke været nogen koordinering af den økonomiske forvaltning i EU, og det 
netop på et tidspunkt, hvor der har været og fortsat er internationale både økonomiske og politiske 
spændinger. 

Pagten har i løbet af sine seks års levetid været under pres fra visse stater, som har krævet, at pagten blev 
revideret. 

Det må konstateres, at reformen ikke er gennemført fuldt ud, eftersom den ikke har formået reelt at styrke 
samordningen af EU’s økonomiske politik, hvilket ellers ville have gjort det muligt fuldt ud at udnytte 
mulighederne i den økonomiske og monetære union til at skabe økonomisk vækst og større beskæftigelse. 
 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (2005-2008) 
 
− Ordfører: Arno Metzler (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
− Reference: initiativudtalelse – CESE 245/2006 
 
− Hovedpunkter:  

 
Udvalget fremfører, at det er nødvendigt med en koordineret makropolitik, der intensivt fremmer vækst og 
beskæftigelse - som led i Lissabon-strategien – for at kunne overvinde de nuværende økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige problemer i EU. En budgetpolitik i EU-landene, der lever op til de indgåede 
forpligtelser, er en nødvendighed og støttes af udvalget. Arbejdsmarkedets parter og medlemsstaternes 
regeringer anmodes om at skabe en innovationsvenlig balance mellem fleksibilitet og sikkerhed. Ud over en 
passende makroøkonomisk politik til fremme af vækst og beskæftigelse er der også behov for 
mikroøkonomiske reformer for at styrke vækstpotentialet. Det gælder ikke blot om at styrke 
konkurrenceevnen og sørge for afbureaukratisering, men også om at fortsætte med at videreudvikle det indre 
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marked. Rigtige beslutninger om livslang læring, lige muligheder, støtte til familier, uddannelse, forskning 
og innovation spiller en vigtig rolle i forbindelse med vidensamfundet. Generelt fremhæver udvalget 
endvidere, at fremme af iværksætterkultur fortjener særlig opmærksomhed. 

 
− Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 

              (Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Indførelse af et fælles konsolideret grundlag for selskabsbeskatning i EU 
 
− Ordfører: Lars Nyberg (Arbejdstagergruppen – SE) 
 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 241/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 
De overvejelser, som må gøres, er dels af juridisk og skatteteknisk, dels af økonomisk art. Udvalget 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – trods det store antal tekniske detaljer og de store forskelle 
landene imellem – at lade sig vejlede af de økonomiske fordele, der kan opnås med et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag.  
 
De diskussioner, vi har haft, kan opsummeres med principperne for et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag: et bredt grundlag, neutralitet, enkelthed, effektivitet, stabilitet, legitimitet, 
retfærdighed, international konkurrence, obligatorisk, foreløbige/overgangsregler, smidige 
beslutningsprocedurer. Vi har valgt at koncentrere os om de principielle argumenter, da vi tror, at valget 
mellem forskellige tekniske løsninger bliver lettere, hvis man tager udgangspunkt i disse principper. 

 
− Kontaktperson: Imola Bedő 

              (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 
2.   CIVILSAMFUNDET, BORGERNES RETTIGHEDER  
 
"De europæiske civilsamfundsorganisationers repræsentativitet i den civile dialog" 
 
Hovedordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
Referencer: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
Hovedpunkter:  
 
Denne « ret til at deltage », som civilsamfundet og organisationer, der er aktive på europæisk plan, længe har 
krævet, har særlig aktualitet i dag. De problemstillinger og udfordringer, som EU står over for, er så store, at 
de kræver mobilisering af alle lokale aktører og deres repræsentanter. 
 
EØSU har gentagne gange understreget, at kun en klart fastlagt repræsentativitet kan give civilsamfundets 
aktører ret til reelt at deltage i udarbejdelsen af politikker og forberedelsen af EU-beslutninger. Kravet om 
repræsentativitet er et fundamentalt demokratisk princip, men også et udtryk for ønsket om at skabe større 
klarhed om det organiserede civilsamfund på EU-niveau og øge dets indflydelse. 
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Denne udtalelse har således først og fremmest til formål at klarlægge og rationalisere EØSU’s forbindelser 
med civilsamfundets europæiske organisationer og netværk og give dialogen med det organiserede 
civilsamfund større troværdighed gennem en styrkelse af disse organisationers legitimitet. Den er et led i 
bestræbelserne på at etablere en stærkere, struktureret dialog med disse organisationer og netværk. 
 
Denne udtalelse kunne også: 
 
give stof til eftertanke og blive et nyttigt referencepunkt for de andre EU-institutioner, især med henblik på at 
konsolidere deltagelsesdemokratiet på EU-niveau og etablere en ægte europæisk civil dialog, 
 
åbne for et tværinstitutionelt samarbejdsfelt med udveksling af god praksis, især med Kommissionen og 
Europa-Parlamentet, uden noget ønske fra EØSU's side om at blande sig i deres måde at tilrettelægge 
dialogen med det organiserede civilsamfund i EU på. 
 
Bl.a. på baggrund af sit tidligere arbejde mener EØSU, at det er vigtigt at etablere en klar, ensartet og enkel 
procedure for evaluering af europæiske civilsamfundsorganisationers repræsentativitet. Proceduren skal gøre 
det muligt at undersøge kriterier på en måde, der er tilpasset de europæiske organisationers struktur og 
arbejdsformer. Den skal også baseres på princippet om, at organisationerne selv deltager i 
evalueringsprocessen. Proceduren bør baseres på følgende fem principper: gennemsigtighed, objektivitet, 
ikke-forskelsbehandling, verifikationsmuligheder og europæiske organisationers deltagelse. 
 
EØSU foreslår, at proceduren kommer til at omfatte tre grundlag for evaluering af de europæiske 
civilsamfundsorganisationers repræsentativitet: 
 
organisationens vedtægtsbestemmelser og deres gennemførelse,  
organisationens forankring i medlemsstaterne, 
kvalitative kriterier. 
 
Med udgangspunkt i disse evalueringsprincipper og –grundlag skulle der ifølge EØSU kunne udformes en 
procedure for evaluering af de europæiske civilsamfundsorganisationers repræsentativitet. Proceduren kunne 
gøres operationel gennem etablering af et særligt evalueringsinstrument, først og fremmest i samarbejde med 
den kontaktgruppe med civilsamfundets europæiske organisationer og netværk, som EØSU har etableret. 
 
Kontaktperson: Patrick Fève 
          (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
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• Agentur for grundlæggende rettigheder 
 
− Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
− Medordfører: An Marlière Le Nouail (Arbejdstagergruppen – FR) 

 
− Referencer: KOM(2005) 280 endelig – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at oprette Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder for at styrke de principper og fremgangsmåder, det er indskrevet i artikel 6 i 
traktaten om Den Europæiske Union. Hermed vil der blive skabt en mekanisme for overvågning af 
grundlæggende rettigheder i Unionen, som kan bidrage til at forbedre samordningen af de politikker for 
grundlæggende rettigheder, som medlemsstaterne forfølger. 
 
En af EØSU’s største bekymringer er, at forslaget ikke fremmer eller støtter bred repræsentation af det 
organiserede civilsamfund i det nye agenturs bestyrelse og rådgivende forum. 

 
Agenturet skal altid medtage racisme og fremmedhad i sine arbejdsområder inden for den flerårige ramme. 
 
EØSU har betænkeligheder med hensyn til agenturets uafhængighed i forhold til ikke blot EU-
institutionerne, men også medlemsstaterne. 
 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
          (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Kvinders repræsentation 
 
− Ordfører: Thomas Etty (Arbejdstagergruppen – NL)  
 
− Reference: Høring ved EP – CESE 238/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
I januar 2003 anmodede Europa-Parlamentet EØSU om at udarbejde en udtalelse om kvinders 
repræsentation i de besluttende organer hos de socioøkonomiske interesseorganisationer, som er 
repræsenteret i EØSU. EØSU har taget de fleste af Parlamentets anmodninger og krav til arbejdsgivere, 
arbejdstagere og civilsamfundet op i en undersøgelse, baseret på et spørgeskema, der i 2003 blev sendt til 
alle udvalgets daværende 222 medlemmer. 
 
Udvalget er enigt med Europa-Parlamentet i, at det er meget vigtigt at styrke kvinders repræsentation i de 
besluttende organer i de socioøkonomiske interesseorganisationer i EU, og at de berørte organisationer og 
Kommissionen i højere grad og mere systematisk bør være opmærksom på dette anliggende. 

 
EØSU anbefaler, at alle repræsenterede organisationer regelmæssigt orienterer Kommissionen om 
resultaterne af deres bestræbelser på dette område, og at Kommissionen udbygger sin database og fastlægger 
passende indikatorer. 
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EØSU finder det umagen værd yderligere at fremme særlige strukturer og støttestrukturer samt netværker for 
kvindelige medarbejdere og medlemmer. 
 
Kommissionens fremme af politikker vedrørende undervisning, uddannelse og bestemmelser, der gør det 
lettere at forene arbejde og omsorgsforpligtelser er af største betydning. Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationerne har en vigtig rolle at spille i den forbindelse.  
 
EØSU anbefaler, at de berørte organisationer og Kommissionen nærmere studerer de kvoteordninger, der i 
nogle lande har vist sig effektive i den politiske verden og også i arbejdsmarkedets organisationer.  
 
EØSU ser gerne, at medlemsstaterne tilstræber, at mindst 30% af kandidaterne til medlemskab af udvalget i 
den kommende mandatperiode (2006-2010) tilhører det underrepræsenterede køn, og at dette tal øges til 40% 
i den næstfølgende mandatperiode. 
 
I 2006/2007 vil EØSU på ny se på resultaterne af sin undersøgelse og samtidigt undersøge, om 
organisationerne i de nye medlemsstater har en væsentligt anderledes politik og praksis end organisationerne 
i de gamle. Udvalget foreslår, at Parlamentet også revurderer situationen. 
 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
          (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Det Europæiske Handicapår 2003  

 
− Ordfører: Gunta Anca (Gruppen Andre Interesser – LV) 
 
− Referencer: KOM(2005) 486 endelig – CESE 236/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder meddelelsen, som giver mulighed for at sammenfatte handicapårets positive og negative 
sider, anvende erfaringerne til at forberede andre europæiske år. 
 
EØSU er enig i, at den succes, som karakteriserer Det Europæiske Handicapår 2003 i forhold til tidligere 
europæiske år, skyldes, at det udsprang af et ønske fra handicaporganisationerne selv, og at disse deltog i 
planlægningen og gennemførelsen af det europæiske år.  
 
EØSU beklager meddelelsens mangelfulde oplysninger om de foranstaltninger, der blev truffet på nationalt 
og regionalt niveau, og mener, at den indsats, der er blevet gjort for at øge den generelle bevidsthed og 
synlighed i medierne, er blevet evalueret kvantitativt, men ikke kvalitativt.  
 
Efter EØSU’s mening burde handicapårets succes have været omsat til politikker og lovgivning; de politiske 
reaktioner har ikke levet op til de forventninger, som det europæiske år rejste. 
 
Handicapåret 2003 ansporede udvalget til en række initiativer: oprettelse af en intern handicaptaskforce; 
medtænkning af handicapproblematikken i sine udtalelser; vedtagelse af initiativudtalelser om personer med 
handicap; opfyldelse af adgangskrav ved renoveringen af sit nye hovedsæde og justering af 
personalevedtægten vedrørende ansættelse af handicappede. 
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− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
                      (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
•  Tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske 

kvalitetscharter for mobilitet  
 

−  Ordfører: Tomasz Czajkowski (Gruppen Andre Interesser – PL) 
 
−  Referencer: KOM(2005) 450 endelig – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
−  Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om tværnational 
mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet. 

 
EØSU foreslår, at følgende punkter vies særlig opmærksomhed: 
 

− information om programmerne på såvel nationalt som lokalt plan på medlemsstaternes initiativ; 
− information om lige muligheder for ansøgerne; 
− klare, gennemsigtige og nøje fastlagte procedurer for udvælgelsen af deltagere; 
− en klar definition af de enkelte aktørers ansvarsområder for at undgå fremtidig uenighed eller 

misforståelser f.eks. mellem de udsendende og modtagende organisationer; 
− koordination af mobilitetspolitikken fremover på europæisk plan (og ikke på medlemsstatsplan), 

hvilket vil gøre det muligt at opfylde Kommissionens mål og medvirke til en reel gennemførelse 
af Lissabon-strategiens mål. 

 
EØSU er af den opfattelse, at Kommissionen bør foreslå en dato for charterets ikrafttræden for 
derigennem at tilskynde medlemsstaterne til at skride til handling. 

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

 
• Forvaltning af migrationsstrømme 
 
− Ordfører: An Le Nouail-Marlière (Arbejdstagergruppen – FR) 
 
− Referencer: KOM(2005) 123 endelig – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU: 

 
støtter forslaget om at oprette en Europæisk Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 
2007-2013, en Europæisk Flygtningefond i forlængelse af den eksisterende Fond, en Fond for de Ydre 
Grænser, 
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beder Rådet om samlet at behandle og vedtage meddelelsen vedrørende rammen for det generelle program 
om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme samt beslutningerne om oprettelse af specifikke fonde til 
gennemførelse af det generelle program, 

 
beder Kommissionen om i sin handlingsplan vedrørende Haag-programmet at tage hensyn til EØSU’s 
henstillinger, 

 
anbefaler Rådet og Kommissionen  

- at sikre gennemsigtigheden i disse nye strukturfondes funktionsmåde ved at skabe en klar 
sammenhæng mellem Haag-programmet og meddelelsen under behandling, 

 
- beder om, at der træffes konkrete foranstaltninger i forbindelse med beslutningerne om at oprette 

disse forskellige fonde, så de ikke-statslige operatører inddrages så tidligt som muligt i 
medlemsstaternes og Kommissionens fastsættelse af den årlige og flerårlige ramme af retningslinjer. 

-  
− Kontaktperson: Susanne Johansson 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

3.  ENERGI 
 
• Energieffektivitet  
 
–   Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 

 –   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 242/2006 
 
 –   Hovedpunkter: 

En kraftig forbedring af energieffektiviteten bør være et vigtigt element EU's fremtidige energipolitik. EØSU 
støtter på det kraftigste hensigten om at mindske energiforbruget med 20% og anser det for nødvendigt ikke 
blot at nå målet om en årlig reduktion i energiforbruget på 1% hurtigst muligt, men også at opstille et mål om 
en reel begrænsning på 2%. 

Oplysningskampagner kan spille en vigtig rolle. Kampagnerne skal føres så tæt på slutbrugerne og de 
relevante erhvervssektorer som muligt, hvis de skal være effektive. Der er derfor op til de nationale og lokale 
myndigheder at tage ansvaret for sådanne tiltag. 

Virksomhederne er nødt til at forske i energieffektivitet, og frivillige aftaler kan i de fleste tilfælde udgøre en 
passende løsning. Lovgivning bør ikke være reglen, men snarere undtagelsen, eftersom der allerede er blevet 
vedtaget en række retsinstrumenter, hvis gennemførelse først bør evalueres. 

Da de to mest energiforbrugende sektorer er transportsektoren og byggebranchen, er det på disse områder, at 
der skal gøres det største fremskridt og forskes i ny teknologi.  

EU og medlemsstaterne bør gøre en kraftig indsats for at føre konvergerende politikker til fremme af 
energieffektivitet, udveksling af god praksis og udbredelse af den bedste teknologi samt organisere 
oplysnings- og fremmekampagner rettet mod husholdningerne og forbrugerne. EU kunne her spille en yderst 
nyttig rolle.  
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–    Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
                    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 
 

4.  SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Sundhed og forbrugerbeskyttelse 
 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 115 endelig – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
- Hovedpunkter:  
 
EØSU er generelt af den opfattelse, at forslaget til afgørelse om et fælles EF-handlingsprogram for sundhed 
og forbrugerbeskyttelse ikke er tilstrækkeligt begrundet og belyst under alle synsvinkler: de fremførte 
argumenter er ikke tilstrækkelige til at overbevise om, at den valgte løsning er hensigtsmæssig. 
 
Retsgrundlaget for de to politikker, henholdsvis artikel 152 og 153 i traktaten, er af vidt forskellig juridisk 
art. Derfor må man være påpasselig for at undgå på den ene side, at forbrugerbeskyttelsespolitikken bliver 
underlagt de samme kriterier om komplementaritet og subsidiaritet, som gælder for sundhedspolitikken, på 
bekostning af EU's egen kompetence på forbrugerbeskyttelsesområdet, og på den anden side, at der opstår en 
uønskværdig  "forbrugerattitude" til sundhedspolitikken, med en sammenblanding af de to begreber "bruger" 
og "forbruger" under det generelle overbegreb "borger". 

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

 
• Miljømærkeordninger for fiskevarer 
 
– Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
– Referencer: KOM(2005) 275 endelig – CESE 237/2006 

 
– Hovedpunkter: 

 
EØSU mener, at det på indeværende tidspunkt vil være bedst at vælge den tredje løsningsmulighed, der er 
anført i Kommissionens meddelelse, dvs. opstilling af mindstekrav til frivillige miljømærkeordninger. EØSU 
understreger imidlertid, at disse mindstekrav bør være tilpas strenge og ledsages af regler, der forhindrer og 
opstiller sanktioner for overtrædelser. 
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EØSU mener, at:  
 

− Miljømærker bør være klart adskilt fra generelle regler for mærkning af fødevarer. 
 
− Miljømærket for fiskevarer kan – som for ethvert andet udvundet produkt eller akvakulturprodukt – 

tildeles både for uforarbejdede fiskevarer og for forarbejdede fiskevarer. I det første tilfælde skal 
miljømærket garantere, at fangstmetoderne overholder FAO's kodeks for ansvarligt fiskeri. I det 
andet tilfælde skal miljømærket garantere, at sporbarhedsreglerne for fødevarer anvendes korrekt. 

 
− Der må indføres en klar mekanisme for akkreditering af certificeringsorganer, tildeling af 

miljømærker, bilæggelse af tvister, overvågning og sanktioner  i tilfælde af misbrug eller manglende 
overholdelse, med en differentiering af miljømærkede fiskevarer fra fiskevarer generelt.  

 
− De små og mellemstore virksomheder og erhvervsdrivende i udviklingslande kan under visse 

omstændigheder have vanskeligt ved at få adgang til miljømærker. De regler, der vedtages, bør 
derfor omfatte interventionsmekanismer, som involverer producentorganisationer, 
fiskerisammenslutninger og partnerskabsaftaler. Reglerne bør tage særligt hensyn til  
miljømærkningens mulige relevans for fiskerisektoren, hvor omkostningerne videregives i den 
kommercielle kæde uden at skade forbrugerne. 

 
− En omfattende uddannelses- og oplysningsindsats er nødvendig og offentlige institutioner bør 

finansiere oplysnings- og bevidstgørelseskampagner over for erhvervsdrivende og forbrugere. 
 
–   Kontaktperson: Yvette Azzopardi   
                   (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
• Akvakultur –dyresundhedsbestemmelser 
 
–  Ordfører:  Christos Fakas (Gruppen Andre Interesser – EL) 
 
–  Referencer: KOM(2005) 362 endelig – 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006 
 
–    Kontaktperson:  Yvette Azzopardi   
                    (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5.  EKSTERNE FORBINDELSER 
 

• Forbindelserne mellem EU og Mexico 
 
–    Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 
–    Reference: Initiativudtalelse– CESE 246/2006 
 
–    Hovedpunkter: 

 
Siden december 1995, hvor EØSU vedtog en udtalelse om forbindelserne mellem EU og Mexico, er der sket 
betydelige fremskridt, herunder f.eks. partnerskabsaftalen om økonomi, politisk koordination og samarbejde 
mellem EU og Mexico, der undertegnedes i oktober 2000, og som lagde op til etableringen af et 
frihandelsområde.  
 
Således vedrørte et af hovedaspekterne i denne aftale en udbygning af kontakterne mellem civilsamfundene i 
de to regioner, hvilket kunne føre til oprettelse af et blandet rådgivende udvalg EU-Mexico. 
 
EØSU har derfor udarbejdet en udtalelse, der kan danne grundlag for dette initiativ og endvidere ajourføre og 
evaluere den udvikling i forbindelserne mellem EU og Mexico, som er sket siden 1995, primært under 
hensyntagen til det forhold, at EØSU i overensstemmelse med den erklæring, der blev vedtaget på det tredje 
møde for det organiserede civilsamfund i EU, Latinamerika og Vestindien, gav tilsagn om at sætte ind med 
en række tiltag, som nu bør udmøntes i praksis.  
 
Som det påpeges i den nævnte Mexico-erklæring, bør EØSU i sine tiltag arbejde hen imod det trefoldige mål 
om at udbygge samarbejdet mellem EU, Latinamerika og Vestindien, opstille en tidsplan for social 
samhørighed og styrke det organiserede civilsamfunds rolle. Udarbejdelsen af denne initiativudtalelse er 
derfor meget relevant, da EØSU ellers ikke vil kunne overholde de indgåede forpligtelser. 
 
For at muliggøre civilsamfundets deltagelse i løsningen af disse opgaver kunne der efter EØSU's mening 
oprettes et blandet rådgivende udvalg EU-Mexico. EØSU går også stærkt ind for, at der i Mexico oprettes et 
organ svarende til EØSU. Et blandet rådgivende udvalg EU-Mexico bør være et rådgivende organ under Det 
Fælles Råd EU-Mexico, som skal medvirke til at udvikle, overvåge og anvende den globale aftale. Dets 
funktion bør være at afgive udtalelser på anmodning af Det Blandede Udvalg eller Det Fælles Råd på 
nærmere fastlagte områder. Desuden bør det være beføjet til på eget initiativ at afgive henstillinger om 
spørgsmål, der vedrører den globale aftale. 
 
EØSU anser det for hensigtsmæssigt mere regelmæssigt at pleje kontakterne med det mexicanske 
civilsamfund – som hidtil har været sporadiske - for at undersøge, om der kan nedsættes et Blandet 
Rådgivende Udvalg EU-Mexico. Derfor anmoder det aktørerne i det mexicanske civilsamfund om i enighed 
at udpege tre repræsentanter for civilsamfundets tre grupper (arbejdsgivere, arbejdstagere og den tredje 
sektor). EØSU vil på sin side udpege tre repræsentanter for hver af dets tre grupper. En sådan fælles 
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for EØSU og det mexicanske civilsamfund skulle have til opgave 
at udarbejde et forslag vedrørende oprettelse, sammensætning, funktion og forretningsorden for et Blandet 
Rådgivende Udvalg EU-Mexico. 
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Herudover er EØSU rede til at støtte - så vidt det står i dets magt - oprettelsen af et EØSU-lignende organ i 
Mexico under forudsætning af, at der er konsensus herom i det mexicanske samfund. Et sådant organ bør 
efter EØSU's mening afspejle det mexicanske civilsamfund i alle dets facetter og følgelig sammensættes af 
repræsentanter for de tre nævnte sektorer. Ligesom EØSU bør det opfylde kriterierne for repræsentativitet, 
uafhængighed og legitimitet. 

 
− Kontaktperson: Beatriz Porres 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
6.  RETLIGE ANLIGGENDER 

• Forkyndelse i civile og kommercielle sager 
 
– Ordfører: María Sánchez Miguel (Arbejdstagergruppen – ES) 
  
– Referencer: KOM(2005) 305 endelig – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens foreslåede ændring, som skaber større klarhed og letter anvendelsen af denne 
forordning, der er så vigtig for virkeliggørelsen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU. Ikke 
desto mindre skaber nogle af de nye formuleringer en vis usikkerhed omkring fortolkningen af dem. 
 
EØSU er bekymret over, at Kommissionen ikke har evalueret forordningens gennemførelse i de nye 
medlemsstater, skønt den har udformet bilagene under hensyntagen til denne nye situation. 
 
Under alle omstændigheder vil EØSU gerne give udtryk for, at revisionen af forordningen er foregået efter 
en hensigtsmæssig fremgangsmåde 
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
        (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
• Europæisk småkravsprocedure 
 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
– Referencer: KOM(2005) 87 endelig – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
- Hovedpunkter: 
 
EØSU gratulerer Kommissionen med forslagets juridisk-tekniske kvalitet, afbalanceringen af de forskellige 
berørte interesser og underbygningen af forslaget med en velstruktureret, gennemtænkt og klart fremstillet 
konsekvensanalyse. 
 
De generelle og særlige bemærkninger, som EØSU fremsætter hertil, tjener kun til at gøre det fremlagte 
forslag endnu bedre og forbedre nogle af dets bestemmelser. 

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

 
• Banegårdenes betydning i det udvidede EU  
 
– Ordfører: Janos Tóth (Gruppen Andre Interesser – HU) 
  

 –    Reference: Initiativudtalelse – CESE 232/2006 
   
–  Kontaktperson: Anna Wagner   
                     (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

* * * 
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