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

Nr. 12/06 Foranstaltninger til forebyggelse af tyverier fra kontorerne 
 
Nr. 13/06 Adgang til medlemsbarerne i Bruxelles og Strasboiurg - påminder om  
   meddelelse 36/00 af 17. oktober 2000 
 
Nr. 14/06 Parlamentary assistance - Communication 3/06 of the Quaestors  

 
 Nr. 16/06 Papirvarer til medlemmerne -  
   Nyt grafisk regelsæt for Europa-Parlamentet 
   Ændring af Europarl-domænenavnet 
 
 
 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat: 
 
 

Strasbourg  :  Salvador de Madariaga (SDM) 6/20  Tlf.  74195 
 

Bruxelles :  Paul-Henri Spaak 8B/66  Tlf.  43722 
 
 
 
 * * * 
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT 
 
 
 
 
 

MANDATOPHØR FOR OBSERVATØR I EUROPA-PARLAMENTET 
 

 
På mødet den 23. marts 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at mandatet for 
 
 

Şerban NICOLAE  (RO/Sénat- PSE) 
 

 
ophørte med virkning fra den 10. april 2006. 
 
 

* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
På mødet den 16 marts 2006, tog Europa-Parlamentet til efterretning, at  
 
 

 BORGHEZIO Mario 
 BOSSI Umberto 
 GRABOWSKI Dariusz Maciej 
 KRUPA Urszula 
 PĘK Bogdan 
 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 
 ROGALSKI Boguslaw 
 SALVINI Matteo 
 SPERONI Francesco Enrico 
 TOMCZAK Witold 
 ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz 
 
 

er udtrådt af gruppen  IND/DEM med virkning fra den 15 marts 2006. 
 
 

* * * 
 
 
 
 

OBSERVATØRS GRUPPESKIFT 
 
 

På mødet den 23. marts 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

Viorel DUCA SENIOR, 
       observatør udpeget af det rumænske senat, 

 
 

havde tilsluttet sig PPE/DE-Gruppen med virkning fra den 22. marts 2006. 
 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
(Situationen den 24.03.2006) 
 
Stiller Emne Nr 

   

Alfonso Andria Procedure, jf. artikel 24 i forordning (EØF) nr. 4253/88 P-0877/06 

Roberta Angelilli Eventuelle uregelmæssigheder i regionalrådet for Lazio 
over dets statskreditorer 

P-0878/06 

José García-Margallo y Marfil Det tyske energiselskab E.ON's overtagelsestilbud for det 
spanske elselskab Endesa - det indre marked 

E-0879/06 

Ole Christensen EU's mindstepriser på norske laks E-0880/06 

Hiltrud Breyer Øget risiko under svangerskab i forbindelse med 
lægemidlet Roaccutan mod akne 

E-0881/06 

Hiltrud Breyer Øget ulykkesrisiko for børn i trafikken E-0882/06 

Graham Watson Restriktioner i medlemsstaterne for godsvægten i lastbiler E-0883/06 

Robert Kilroy-Silk Muslimer og karikaturtegninger E-0884/06 

Robert Kilroy-Silk Islamiske trusler om mord på karikaturtegnere E-0885/06 

Robert Kilroy-Silk Benægtelse af  holocaust E-0886/06 

Robert Kilroy-Silk Udnyttelse af britiske gasforbrugere E-0887/06 

Robert Kilroy-Silk Britiske muslimer og separate muslimske enklaver i 
Storbritannien 

E-0888/06 

Ashley Mote Gennemførelse af kommissær Wallströms 
kommunikationspolitik 

E-0889/06 

Bill Newton Dunn Usikkerhed for sukkerroedyrkere E-0890/06 

Bill Newton Dunn Usikkerhed for sukkerroedyrkere E-0891/06 

Ilda Figueiredo Mælkekvoter E-0892/06 

José García-Margallo y Marfil Det tyske energiselskab E.ON's overtagelsestilbud for det 
spanske elselskab Endesa - beskyttelse af aktionærer 

E-0893/06 

Katerina Batzeli Aftale mellem den græske regering og Microsoft om 
indkøb af software 

E-0894/06 

Diana Wallis Gennemførelse af Rådets direktiv 92/12 om ordningen for 
punktafgiftspligtige varer 

E-0895/06 

Roberta Angelilli Regionen Toscanas udnyttelse af midlerne fra Equal, ESF 
og Det fjerde EU-handlingsprogram for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 

E-0896/06 
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Roberta Angelilli Regionen Toscanas udnyttelse af EUGFL-midler E-0897/06 

Roberta Angelilli Regionen Toscanas udnyttelse af midler fra Leader+ E-0898/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra Kultur 2000-programmet 

E-0899/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra Daphne-programmet 2003-2006 

E-0900/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra programmet vedrørende en mere sikker 
anvendelse af internettet 

E-0901/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra Leonardo da Vinci-programmet 

E-0902/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra Life III-programmet 2003-2006 

E-0903/06 

Roberta Angelilli Rom Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra civilbeskyttelsesprogrammet. 

E-0904/06 

Cristobal Montoro Romero Nedsat støtte til regionerne P-0905/06 

Gábor Harangozó Ungarns uforholdsmæssigt store offentlige underskud P-0906/06 

Robert Navarro Forvaltning af TEN-projekter P-0907/06 

Eva-Britt Svensson Servicedirektivet - Kan et land kræve, at en udenlandsk 
virksomhed har en repræsentant i arbejdslandet, og altid få 
kravet opfyldt 

P-0908/06 

Josu Ortuondo Larrea Tredje lovgivningspakke om sikkerhed til søs på baggrund 
af Prestige-forliset 

E-0909/06 

Karin Jöns EU-sundhedsinformation på internettet E-0910/06 

Georgios Karatzaferis Tyrkiets overtrædelse af sine forpligtelser over for EU E-0911/06 

Georgios Karatzaferis Sanktioner imod EU-borgere, der medvirker til 
overtrædelser af de internationale bestemmelser og 
erhvervelse af stjålet ejendom 

E-0912/06 

Dimitrios Papadimoulis Ubeskattede reserver E-0913/06 

Nikolaos Sifunakis Optagelse af et miljøprojekt i præfekturet Lesbos, 
Grækenland, under den tredje fællesskabsstøtteramme 

E-0914/06 

Sajjad Karim Det Forenede Kongerige: udhuling af 
menneskerettighederne i forbindelse med bekæmpelsen af 
terrorisme 

E-0915/06 

Roberta Angelilli Ny foranstaltning under bevillingerne til Daphne-
programmet 

E-0916/06 
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Henrik Lax Lastvogne E-0917/06 

Marie-Noëlle Lienemann Vaccine mod fugleinfluenzaen E-0918/06 

Baroness Sarah Ludford Kommissionens politik med hensyn til 
kastediskrimination i Indien 

E-0919/06 

 Spørgsmål annulleret E-0920/06 

Hiltrud Breyer Fugleinfluenza - aflivning af fjerkræ i Tyrkiet E-0921/06 

Hiltrud Breyer Situation vedrørende strandene i Laganasbugten på 
Zakynthos, som skildpadder anvender til redegravning 

E-0922/06 

Diana Wallis Europæisk betalingspåbud E-0923/06 

Diana Wallis Forbrugerkredit E-0924/06 

Frank Vanhecke Menneskerettighedssituationen i Iran E-0925/06 

Andrzej Szejna Forfatningstraktaten E-0926/06 

Frank Vanhecke Hamas E-0927/06 

Frank Vanhecke Javier Solanas initiativ E-0928/06 

Frank Vanhecke Menneskerettighedssituationen i Algeriet, Yemen, Jordan 
og Malaysia 

E-0929/06 

Frank Vanhecke Udtalelser af Günter Verheugen og Nicolas Sarkozy E-0930/06 

Frank Vanhecke Angreb på armensk kirke i Tyrkiet E-0931/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - internet E-0932/06 

Raül Romeva i Rueda EU-borgeres rettigheder i Andorra E-0933/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Lov om fagforeninger og strejkepenge E-0934/06 

Raül Romeva i Rueda Andorra - Eksport af affald E-0935/06 

Paul Rübig Medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om 
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

E-0936/06 

Stavros Arnaoutakis Mangelfuld kontrol med fiskeriaktiviteter E-0937/06 

Dimitrios Papadimoulis Forbud mod at anløbe havnen i Mersin (det sydlige 
Tyrkiet) for et skib under cypriotisk flag 

E-0938/06 

Fiona Hall EU's vandinitiativ E-0939/06 

Fiona Hall Rådets forordning (EF) nr. 1470/2001 E-0940/06 

Erik Meijer De store forskelle mellem EU's medlemsstater med 
hensyn til aflytning af telefonsamtaler og den betydelige 
udvidelse af aflytningskapaciteten i Nederlandene 

E-0941/06 

Karin Riis-Jørgensen Dobbeltprissystemer på lægemidler P-0942/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

15

Bulletin 03.04.2006 
 

- DA - PE 369.013 

Stavros Arnaoutakis Vanskeligheder med gennemførelsen af programmet 
"lokale beskæftigelsesinitiativer under ESF i landdistrikter 
og ugunstigt stillede områder i Grækenland" 

P-0943/06 

Niels Busk Akvakultur P-0944/06 

Marian Harkin Halvering af antallet af dødsulykker på vejene i EU P-0945/06 

Luciana Sbarbati Antidumpingforanstaltninger i skotøjssektoren P-0946/06 

María Ayuso González Økologisk vin E-0947/06 

Daniel Caspary og Erika Mann Smv'ers deltagelse i det sjette rammeprogram for 
forskning 

E-0948/06 

Karin Resetarits Et fælles forsikringsmarked E-0949/06 

Stavros Arnaoutakis Klimaændringer i Europa E-0950/06 

Panagiotis Beglitis Nyt forbud fra de tyrkiske myndigheder mod anløb af et 
handelsskib under cypriotisk flag i havnen i Messina 

E-0951/06 

Georgios Karatzaferis Vanskeligheder for børnerige familier i Grækenland, 
forårsaget af landbrugets forsikringsanstalt (OGA) 

E-0952/06 

David Martin Importerede produkter fra de besatte områder E-0953/06 

Robert Kilroy-Silk Energipolitik E-0954/06 

Robert Kilroy-Silk Drab på delfiner E-0955/06 

Robert Kilroy-Silk Medlemsstaters konkurrencestridige adfærd E-0956/06 

Cristiana Muscardini Antidumpingprocedure på fodtøj E-0957/06 

Cristiana Muscardini Lukning af den multinationale virksomhed Asea-Brown 
Boveris fabrik i Legnano 

E-0958/06 

María Ayuso González Fald i konsumet af kyllinger i EU P-0959/06 

Antonio Tajani Fusion mellem Gaz de France og Suez P-0960/06 

Ivo Belet Salg af nederlandsk narkotika ved grænsen til Belgien P-0961/06 

Sharon Bowles EU's vandinitiativ E-0962/06 

Robert Evans Identitetsmisbrug E-0963/06 

Bastiaan Belder Hjælpepakke på omkring 120 mio euro til de 
palæstinensiske områder 

P-0964/06 

Nigel Farage Det fælles europæiske betalingsområde P-0965/06 

Antonio Masip Hidalgo Den rådssammensætning, der skal beskæftige sig med 
strafferetlig beskyttelse af euroen 

P-0966/06 
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Ignasi Guardans Cambó Anvendelse af konkurrenceretten på distribution af 
biograffilm i EU 

E-0967/06 

Antonio López-Istúriz White Projektering af de transeuropæiske net E-0968/06 

Raül Romeva i Rueda Gangbro af illegalt tropisk træ i en naturpark på 
Balearerne 

E-0969/06 

Georgios Karatzaferis Store projekter i Thessaloniki E-0970/06 

Georgios Karatzaferis Egnatiavejen E-0971/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Hiltrud Breyer 

Ukontrolleret sandudvinding i floder og floddale i 
Bulgarien 

E-0972/06 

Michael Cashman og andre Menneskerettighederne i Rusland E-0973/06 

Gérard Deprez Diskriminering af grænsearbejdere E-0974/06 

Antonio Di Pietro Forsinkelse i gennemførelsen af en 
miljøkonsekvensvurdering for motorvejen mellem Paolisi 
og Pianodardine 

E-0975/06 

Ria Oomen-Ruijten Spørgsmål vedrørende energilogo E-0976/06 

Bernard Poignant Anvendelsen af rene vegetabilske olier i Frankrig P-0977/06 

Teresa Riera Madurell Finansiering af ITER P-0978/06 

Luisa Morgantini Nedskæring i Italiens frivillige bidrag til FN's agenturer P-0979/06 

Salvatore Tatarella Grundstødning af motorskibet Hanife Ana P-0980/06 

Duarte Freitas Genindførelse af støtten til olivenolie, der bruges ved 
fremstilling af visse former for konserves 

P-0981/06 

Jan Mulder Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med vaccination af 
fjerkræ mod aviær influenza 

P-0982/06 

David Hammerstein Mintz Ulovligt byggeprojekt i naturparken Cabo de Gata-Níjar 
(Spanien) 

E-0983/06 

Teresa Riera Madurell Eventuelle problemer med forsyningen af tritium til 
driften af ITER-forsøgsanlægget 

E-0984/06 

Teresa Riera Madurell Opbygningen af forslaget om Euratoms syvende 
rammeprogram 

E-0985/06 

Teresa Riera Madurell Fællesskabsfinansiering af fællesforetagender (Euratoms 
syvende rammeprogram) 

E-0986/06 

Michael Cramer Dårligere jernbaneforbindelser mellem Tyskland og Polen 
på indeværende tidspunkt 

E-0987/06 

Simon Coveney Shwe-gasledningen i Burma E-0988/06 

Robert Kilroy-Silk Frankrigs konkurrenceforvridende tiltag E-0989/06 
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Robert Kilroy-Silk Kristne i Indien E-0990/06 

Baroness Sarah Ludford og 
Kathalijne Buitenweg 

Utilstrækkeligt politisamarbejde i sager vedrørende 
lastbilchauffører 

E-0991/06 

Baroness Sarah Ludford og 
Kathalijne Buitenweg 

Utilstrækkeligt politisamarbejde i sager vedrørende 
lastbilchauffører 

E-0992/06 

Fausto Bertinotti og andre Undtagelsestilstand i Filippinerne E-0993/06 

Fausto Bertinotti og andre Undtagelsestilstand i Filippinerne E-0994/06 

Iles Braghetto og andre Europæisk energipolitik E-0995/06 

Albert Maat Forfølgelse af det religiøse Sufi-mindretal i Iran E-0996/06 

Henrik Lax Fugleinfluenza E-0997/06 

Jorgo Chatzimarkakis Privat insolvens P-0998/06 

Alejo Vidal-Quadras Roca Konkurrenceforvridning på delvis liberaliserede 
energimarkeder 

P-0999/06 

Linda McAvan Virksomhedernes sociale ansvar E-1000/06 

Alyn Smith Mærkning af økologiske produkter E-1001/06 

Nikolaos Sifunakis Internationale skibsredersammenslutningers klage over 
direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe 

P-1002/06 

Corien Wortmann-Kool TEN-T-koordinatorer P-1003/06 

Dorette Corbey og Thijs Berman Filtrering af ballastvand E-1004/06 

Dorette Corbey og Thijs Berman Filtrering af ballastvand E-1005/06 

Georgios Karatzaferis Bombe i det græske konsulat i FYROM E-1006/06 

Georgios Karatzaferis Fuldstændig tilplantning af Athens gamle lufthavn i 
Elliniko med skov 

E-1007/06 

Georgios Karatzaferis Nationalparken Ainos i Kefalonia E-1008/06 

Georgios Karatzaferis Interreg IIIA (Grækenland - Tyrkiet) E-1009/06 

Georgios Karatzaferis Ubetalte læger i Grækenland E-1010/06 

Georgios Karatzaferis Kommissionens finansiering af en tyrkisk nationalistisk 
organisation 

E-1011/06 

Georgios Karatzaferis Telefonaflytninger i Grækenland E-1012/06 

Andreas Mölzer Globaliseringsfond P-1013/06 

Paul van Buitenen Interessekonflikt hos EFSA-videnskabsmænd, der 
foretager sikkerhedsevaluering af den kræftfremkaldende 
virkning af aspartam 

P-1014/06 
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Raül Romeva i Rueda Colombia - Mord begået af paramilitære styrker E-1015/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - Mord begået af paramilitære styrker E-1016/06 

Raül Romeva i Rueda Colombia - Mord begået af paramilitære styrker, 
retfærdighed og oprejsning for ofrene 

E-1017/06 

Ioannis Gklavakis Lystfiskeri E-1018/06 

Graham Watson Forskelsbehandling i forbindelse med lønninger på 
Europaskolerne 

E-1019/06 

Chris Davies Moms i forbindelse med renovering af historiske 
bygninger 

E-1020/06 

 Spørgsmål annulleret E-1021/06 

Ivo Belet Strengere krav til udenlandske skilærere i Frankrig E-1022/06 

Erik Meijer EuroDomino-billettens betydning for den 
grænseoverskridende transport og Frankrig, Italien og 
Spaniens tilbagevenden til nationalt salg 

E-1023/06 

Jan Mulder Støtte til markedet for fjerkræprodukter E-1024/06 

Michl Ebner Harmonisering af navne på lægemidler E-1025/06 

Roberto Musacchio Anerkendelse af ansættelsesforhold hos det italienske 
forskningsråd og af forsikrings - og pensionsrettigheder. 

P-1026/06 

Kartika Liotard Affaldsstrømme i og uden for Europa, kontrollen hermed 
og forholdet til de europæiske traktater 

P-1027/06 

Frank Vanhecke Europæiske midler til ungdomshuset Rzoezie i byen 
Mechelen 

P-1028/06 

Willy Meyer Pleite Trusler mod miljøet i floden Cambrones i provinsen 
Segovia, Spanien 

E-1029/06 

Willy Meyer Pleite Forsvundne personer under militærdiktaturet i Argentina P-1030/06 

Willy Meyer Pleite Ulovligt laksefiskeri i Atlanterhavet ud for Irland E-1031/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af direktiv 93/37/EØF om samordning af 
fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, PAI Mestrets (Castellón, 
Spanien) 

E-1032/06 

Willy Meyer Pleite Lokalitet af fællesskabsbetydning og særligt 
beskyttelsesområde - Santa Bárbara Golf-SA, Burriana 
kommune (Castellón, Spanien) 

E-1033/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af princippet om arbejdstagernes frie 
bevægelighed på EU's område 

E-1034/06 

Robert Kilroy-Silk Fattige pensionister E-1035/06 
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Paul van Buitenen Artikel 12b i vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber og virksomhed uden for 
fællesskabsinstitutionerne 

E-1036/06 

Monica Frassoni Formaldehyd E-1037/06 

Frank Vanhecke Louis Michels besøg i Sydafrika E-1038/06 

Paul van Buitenen Initiativer med henblik på at fastlægge ét hjemsted for 
Europa-Parlamentet 

E-1039/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
og Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, saharisk 
menneskerettighedsforkæmper 

E-1040/06 

Raül Romeva i Rueda, Ana Gomes 
og Iratxe García Pérez 

Sayeli Sidi Abdala El Meki, saharisk 
menneskerettighedsforkæmper 

E-1041/06 

Herbert Bösch Finansierer OLAF efterretningstjenesternes udstyr E-1042/06 

Erik Meijer Mangelen på et system, der i forbindelse med afbrydelse 
af jernbaneforbindelser kan informere internationalt 
rejsende togpassagerer om, hvorvidt de bør afbryde eller 
fortsætte deres rejse 

E-1043/06 

Andreas Mölzer Budgettet på EU-topmødet E-1044/06 

María Sornosa Martínez "Monte El Valle y Sierra de Altaona y Escalona" 
(Spanien) - lokalitet af fællesskabsbetydning 

E-1045/06 

Georgios Karatzaferis Straf mod PAOK's fodboldhold for at have været årsag til 
episoder under en fodboldkamp 

E-1046/06 

Michael Cashman og andre Samarbejde med ungdomsorganisationer E-1047/06 

Michael Cashman og andre Menneskerettigheder i Rusland E-1048/06 

James Allister Internationale terrorister E-1049/06 

Michael Cashman og andre FN's beslutning om ikke at give ngo'er for bøsser og 
lesbiske rådgiverstatus 

E-1050/06 

Michael Cashman og andre FN's beslutning om ikke at give ngo'er for bøsser og 
lesbiske rådgiverstatus 

E-1051/06 

Bill Newton Dunn EU's vandinitiativ E-1052/06 

Struan Stevenson Ekstraterritorial jurisdiktion E-1053/06 

Avril Doyle SMV'er, rammeprogrammer for forskning og europæiske 
patenter 

E-1054/06 

 Spørgsmål annulleret E-1055/06 

Giusto Catania og Roberto 
Musacchio 

Prygl i Gradisca d'Isonzo E-1056/06 
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Zdzisław Podkański Skove E-1057/06 

Zdzisław Podkański Blød frugt E-1058/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas - anmeldelse fra den catalanske sammenslutning 
af udviklings-ngo'er 

P-1059/06 

Fernando Fernández Martín Den venezuelanske jordlovs og landbrugsreforms 
konsekvenser for EU-borgeres interesser 

P-1060/06 

Dagmar Roth-Behrendt Pftalater i lægemidler P-1061/06 

Konstantinos Hatzidakis Afslutning af den anden fællesskabsstøtteramme for 
Grækenland 

P-1062/06 

Raül Romeva i Rueda Barajas-lufthavnen - klage fra den katalanske 
sammenslutning af udviklingsngo'er 

E-1063/06 

Konstantinos Hatzidakis Detailhandelspriser i medlemsstaterne E-1064/06 

Konstantinos Hatzidakis Mindreåriges brug af narkotika E-1065/06 

Konstantinos Hatzidakis Lønmodtagernes indkomster i medlemsstaterne E-1066/06 

Konstantinos Hatzidakis Tab af midler under den anden fællesskabsstøtteramme 
for de 15 medlemsstater 

E-1067/06 

Konstantinos Hatzidakis Illegal handel med medicinske præparater via internettet E-1068/06 

Caroline Lucas Handelsliberalisering på skovbrugsområdet E-1069/06 

Pier Bersani og andre Fusion mellem Gaz de France og Suez E-1070/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert De systemer, leverandører af erhvervskøretøjer anvender 
til at begrænse udledningen af udstødningsgasser 

E-1071/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Modulære kombinationer eller lange og tunge køretøjer E-1072/06 

Joan Calabuig Rull Undersøgelse af den kinesiske tekstil- og 
beklædningsindustri og dens ekspansionsstrategi 

P-1073/06 

Zdzisław Podkański Genforhandling af mælkekvoter P-1074/06 

Sajjad Karim Kinesiske møbler P-1075/06 

Sharon Bowles Statspension P-1076/06 

David Hammerstein Mintz Trusler mod miljøet og naturressourcerne i floden 
Cambrones (Segovia, Spanien) 

E-1077/06 

David Hammerstein Mintz Risiko for udryddelse af arter i Sierra de Guadarrama E-1078/06 

David Hammerstein Mintz Byudviklingsprojekter i Parcent (Alicante, Spanien) E-1079/06 

Jillian Evans Sprogkurser E-1080/06 

Jillian Evans Gennemførelse af en kulturel og lingvistisk vurdering E-1081/06 
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Karl-Heinz Florenz Kommissionens kartelprocedure over for producenter af 
elevatorer/direktiv 95/16/EF om elevatorer/henstilling 
95/216/EF om sikkerheden ved eksisterende elevatorer 

E-1082/06 

Horst Schnellhardt Overgangsforanstaltninger i forbindelse med 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 
853/2004 og (EF) nr. 882/2004 (SANCO/2563/2005), 
skriftlig forespørgsel P-4332/05 

E-1083/06 

Bill Newton Dunn Ordning for identifikation af får E-1084/06 

Bill Newton Dunn Nitratdirektivet E-1085/06 

Bill Newton Dunn Forslag om fremtidig finansiering E-1086/06 

Stéphane Le Foll Fugleinfluenza P-1087/06 

Angelika Niebler Tildeling af EU-domænenavn P-1088/06 

Jean-Claude Fruteau Afholdelse af rejse- og opholdsudgifter for ansøgere til 
udvælgelsesprøver i de europæiske institutioner 

P-1089/06 

Pia Locatelli Undersøgelse af tekstil- og beklædningsindustrien i Kina 
og dens ekspansionsstrategi 

P-1090/06 

Rebecca Harms Oplysningsanmodning fra Kommissionen af 10.2.2006 
om finansiering af de offentligretlige radio- og tv-kanaler 
Tyskland 

E-1091/06 

Dimitrios Papadimoulis Bygning af hospitaler i Trikala, Volos og Lamia med 
midler fra fællesskabsstøtterammerne 

E-1092/06 

Dimitrios Papadimoulis Klager fra Det Øverste Råd for Udvælgelse af Personale 
(ASEP) over den udbredte tildeling af falske kontrakter 

E-1093/06 

Dimitrios Papadimoulis Bygning af hospitaler med midler fra 
fællesskabsstøtterammen 

E-1094/06 

Struan Stevenson EU's terrorliste E-1095/06 

James Allister International Investments Ltd E-1096/06 

 Spørgsmål annulleret E-1097/06 

Marco Pannella Kommissionens støtte til deportation af indfødte 
befolkningsgrupper fra Laos 

E-1098/06 

Riitta Myller Risiko for sundheden på arbejdspladsen for bilinspektører 
som følge af udstrømning af udstødningsgas i 
arbejdsmiljøet på grund af udstødningsrørs placering 

E-1099/06 

Claude Moraes Forbrugerbeskyttelse og anstødelige billeder ved 
markedsføring af produkter 

P-1100/06 

Terence Wynn Tilskud til skolemælk E-1101/06 
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Claude Moraes EU's handlingsplan for sundhed E-1102/06 

Jonas Sjöstedt Forbud mod gay-pride festivalen i Moskva E-1103/06 

Kyriacos Triantaphyllides Tyrkiets løfter om handelsfrihed P-1104/06 

Elspeth Attwooll Direktiv 2000/78/EF P-1105/06 

Marcello Vernola Grundstødning af motorskibet Hanife Ana ved Costa 
Merlata di Ostuni, Brindisi, Italien 

P-1106/06 

Zdzisław Chmielewski Eventuel støtteberettigelse under mål 3 for kommuner, der 
støder op til NUTS 3-områder 

P-1107/06 

Witold Tomczak Påstået forurening af polske hindbær P-1108/06 

Antonio Masip Hidalgo Midler afsat til transponering i Kommissionen E-1109/06 

Evangelia Tzampazi og andre Situationen i forbindelse med den psykiatriske reform i 
Grækenland 

E-1110/06 

Dimitrios Papadimoulis Kystsejlads i Grækenland E-1111/06 

Janusz Wojciechowski EF-handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd E-1112/06 

Chris Davies Aspartam E-1113/06 

Chris Davies Direktivet om æglæggende høner E-1114/06 

Chris Davies Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) E-1115/06 

Chris Davies Vandkvalitet E-1116/06 

Chris Davies Den Palæstinensiske Myndighed E-1117/06 

Mario Borghezio Udlån af personale med valgkamp for øje E-1118/06 

Marcello Vernola Beskyttelse af chauffører i Puglien E-1119/06 

Alessandro Battilocchio Forskelsbehandling af de "mindre" sprog i EU-udbud E-1120/06 

Zdzisław Chmielewski Beskyttelse af livet og helbredet for personer, der har fået 
foretaget en laryngektomi 

E-1121/06 

Tokia Saïfi Undersøgelse af tekstil- og beklædningsindustrien i Kina 
og dens markedsekspansionsstrategi 

P-1122/06 

Ari Vatanen Retsforfølgelse på grund af religiøse aktiviteter i Belarus P-1123/06 

Klaus-Heiner Lehne EF-traktatens artikel 82 E-1124/06 

Stavros Lambrinidis, Katerina 
Batzeli og Evangelia Tzampazi 

Gennemførelse af direktivet om biobrændstoffer E-1125/06 

Charles Tannock Påstået diskrimination af unge rejsende fra EU i Polen E-1126/06 

Charles Tannock Påstået diskrimination af hindu-mindretallet i Rusland E-1127/06 
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Albert Maat Fransk statsstøtte til de landbrugere, der er ramt af 
fugleinfluenzaen 

E-1128/06 

Witold Tomczak Påstået kontaminering af polske hindbær E-1129/06 

Jonas Sjöstedt Ødelæggelse af Bialowieza-skoven E-1130/06 

Charlotte Cederschiöld Konsekvensevaluering om lagring af data E-1131/06 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou Uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer og 
europæisk identitet 

P-1132/06 

Erika Mann Sikkerhed omkring følsomme personoplysninger om 
borgere i EU 

P-1133/06 

Carlos Carnero González Mangler i forbindelse med udvidelsen af metrolinje 9 til 
Arganda og sikkerheden for transportanlæg i Comunidad 
de Madrid 

E-1134/06 

Carlos Carnero González og David 
Hammerstein Mintz 

Krænkelse af artikel 11 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og arbejdstagernes rettigheder af ledelsen af 
den offentlige servicevirksomhed inden for radio og tv 
"Ente Público Radio Televisión Madrid" 

E-1135/06 

Graham Watson Løntillæg på Europaskolerne E-1136/06 

Ivo Belet og Ria Oomen-Ruijten Følgerne af den nye nederlandske sygesikringslov for 
pensionerede grænsearbejdere 

E-1137/06 

Jonas Sjöstedt Heltedyrkning af Talaat Pasha i Tyrkiet E-1138/06 

Jana Bobošíková Fjerkræimport fra lande i den tredje verden P-1139/06 

Christopher Heaton-Harris Diverse debitorer og kreditorer P-1140/06 

Philip Claeys Den spændte situation i Tyrkiet og sigtelsen mod general 
Büyükanit 

P-1141/06 

David Hammerstein Mintz Urbaniseringsprojekt for området "Merinos Norte" i 
Ronda 

E-1142/06 

Bernat Joan i Marí Gasrørledning Denia-Eivissa-Platja de Sant Joan de Déu E-1143/06 

Antolín Sánchez Presedo Mobilisering af midler til bekæmpelse af aviær influenza 
efter bidragyderkonferencen i Beijing 

E-1144/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Bilaterale aftaler om varers sporbarhed E-1145/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Sporbarhedskrav for fiskerivarer E-1146/06 

Jana Bobošíková Fjerkræimport fra lande i den tredje verden E-1147/06 

Mary McDonald og andre Bekæmpelse af gadehjemløshed E-1148/06 

Kathy Sinnott Vandforsyning til økologiske landbrug E-1149/06 

Christopher Heaton-Harris "Europe by Satellite" E-1150/06 
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Charles Tannock Halshugning af kristne skolepiger i Indonesien E-1151/06 

Christine De Veyrac Støtte til forstæderne E-1152/06 

Cristiana Muscardini Erindringens mure E-1153/06 

Cristiana Muscardini Turistprojekt på Sardinien E-1154/06 

Giulietto Chiesa, Lilli Gruber og 
Lapo Pistelli 

Måling af seertal E-1155/06 

Mario Mauro Den Tyrkiske Republik Nordcypern E-1156/06 

Erik Meijer Det Internationale Energiagenturs standpunkt til 
prisudvikling, valgfrihed, højspændingsnet og vindmøller 
ved produktion af elektricitet 

E-1157/06 

Erik Meijer og Kartika Liotard De nederlandske myndigheders støtte til forbrænding i 
kulkraftværker af affaldstræ fra byggepladser og 
nedrivninger, der ikke er renset for giftige stoffer 

E-1158/06 

Erik Meijer Optimistisk bedømmelse af følgerne af arbejdstageres 
migration siden 1.5.2004 og de dermed stærkt 
modstridende tal og praktiske erfaringer i de modtagende 
EU-medlemsstater 

E-1159/06 

Philip Claeys Beståelsesprocenter ved EU-udvælgelsesprøver E-1160/06 

Philip Claeys Procentvis ansættelse af belgiske ansøgere fra reservelister E-1161/06 

Philip Claeys Midlertidigt ansatte af belgisk nationalitet E-1162/06 

Philip Claeys Drab på forældre til militante kurdere i Tyrkiet E-1163/06 

Nigel Farage Religionsforfølgelse i Pakistan E-1164/06 

David Martin Forbud mod import af fødevarer af animalsk oprindelse 
fra Kina 

E-1165/06 

Catherine Stihler Ungdomsprogram E-1166/06 

Catherine Stihler Forskning i ren kul-teknologi E-1167/06 

Catherine Stihler Forskelsbehandling på grund af køn i private klubber E-1168/06 

Catherine Stihler Byfornyelse E-1169/06 

Catherine Stihler Regler om statsstøtte og forsvarskontrakter E-1170/06 

Catherine Stihler Ungdomsprogram E-1171/06 

Catherine Stihler EU's finansiering og studenters og læreres mobilitet E-1172/06 

Catherine Stihler Erasmus-programmets fremtid E-1173/06 

Catherine Stihler EU's prioriteringer inden for sundhed E-1174/06 
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Catherine Stihler Forældres yndlingsskoler E-1175/06 

Catherine Stihler Fremme af Erasmus-programmet E-1176/06 

Catherine Stihler Program om livslang læring E-1177/06 

Catherine Stihler Finansiering af pan-europæiske anti-tobaksprojekter E-1178/06 

Roberta Angelilli Ancona Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1179/06 

Roberta Angelilli Carrara Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1180/06 

Roberta Angelilli Firenze Kommune -opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1181/06 

Roberta Angelilli Livorno Kommune - opdatering af situationen med 
hensyn til Daphne-programmet 

E-1182/06 

Roberta Angelilli Massa Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1183/06 

Roberta Angelilli Pisa Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
Daphne-programmet 

E-1184/06 

Roberta Angelilli Pistoia Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1185/06 

Roberta Angelilli Prato Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
Daphne-programmet 

E-1186/06 

Roberta Angelilli Siena Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til Daphne-programmet 

E-1187/06 

Roberta Angelilli Ancona Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1188/06 

Roberta Angelilli Carrara Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1189/06 

Roberta Angelilli Firenze Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1190/06 

Roberta Angelilli Livorno Kommune - opdatering af situationen med 
hensyn til midler fra handlingsprogrammet for 
civilbeskyttelse 

E-1191/06 

Roberta Angelilli Massa Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1192/06 

Roberta Angelilli Pisa Kommune - opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1193/06 
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Roberta Angelilli Pistoia Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1194/06 

Roberta Angelilli Prato Kommune- opdatering af situationen med hensyn til 
midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1195/06 

Roberta Angelilli Siena Kommune - opdatering af situationen med hensyn 
til midler fra handlingsprogrammet for civilbeskyttelse 

E-1196/06 

Jean Lambert Lufthavnen i Ciudad Real: Overtrædelse af direktiverne 
om miljøvurdering, habitater og fugle 

P-1197/06 

Petr Duchoň Digitale fartskrivere P-1198/06 

Roberta Angelilli Ancona kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1199/06 

Roberta Angelilli Carrara kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1200/06 

Roberta Angelilli Firenze kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1201/06 

Roberta Angelilli Livorno kommune: aktualisering af situationen 
vedrørende støttemidler fra handlingsplanen til sikker 
anvendelse af internet 

E-1202/06 

Roberta Angelilli Massa kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1203/06 

Roberta Angelilli Pisa kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1204/06 

Roberta Angelilli Pistoia kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1205/06 

Roberta Angelilli Prato kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1206/06 

Roberta Angelilli Siena kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra handlingsplanen til sikker anvendelse af 
internet 

E-1207/06 

Roberta Angelilli Ancona kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1208/06 
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Roberta Angelilli Carrara kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1209/06 

Roberta Angelilli Firenze kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1210/06 

Roberta Angelilli Livorno kommune: aktualisering af situationen 
vedrørende støttemidler fra programmet Life III 

E-1211/06 

Roberta Angelilli Massa kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1212/06 

Roberta Angelilli Pisa kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1213/06 

Roberta Angelilli Pistoia kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1214/06 

Roberta Angelilli Prato kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1215/06 

Roberta Angelilli Siena kommune: aktualisering af situationen vedrørende 
støttemidler fra programmet Life III 

E-1216/06 

Stefano Zappalà Læk af fortrolige oplysninger fra OLAF-
Overvågningsudvalget 

P-1217/06 

Francisca Pleguezuelos Aguilar Oplysninger vedrørende midler fra strukturfondene til 
Andalusien 

E-1218/06 

David Hammerstein Mintz Den røde palmebille og den kanariske palme E-1219/06 

Raül Romeva i Rueda Anmeldelse af overtrædelser af miljølovgivningen E-1220/06 

Raül Romeva i Rueda Anmeldelse af overtrædelser af miljølovgivningen E-1221/06 

Raül Romeva i Rueda Love og administrative bestemmelser til regulering af 
prostitution 

E-1222/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2005 af 1. marts 
2005 om nærmere bestemmelser for mærkning og 
identifikation af passive fiskeredskaber og bomtrawl 

E-1223/06 

Bernat Joan i Marí Plan for motorvejsanlæg på Ibiza E-1224/06 

Bill Newton Dunn Fjernsyn uden grænser - forklaring af termer E-1225/06 

Bill Newton Dunn Fjernsyn uden grænser - udvidelse af anvendelsesområdet 
til andet end fjernsyn 

E-1226/06 

Bill Newton Dunn Fjernsyn uden grænser - lineære og ikke-lineære tjenester E-1227/06 

Bill Newton Dunn Fjernsyn uden grænser - definitioner E-1228/06 

Roberta Angelilli Støtte til gennemførelsen af det såkaldte AgriArte-projekt E-1229/06 
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Roberta Angelilli Katastrofehjælp i forbindelse med oversvømmelserne i 
Tarquinia Kommune 

E-1230/06 

Roberta Angelilli Etablering af såkaldte fødselshuse E-1231/06 

Roberta Angelilli Støtte til en italiensk jordbrugsvirksomhed i Rumænien E-1232/06 

Roberta Angelilli Støtte til bedre udnyttelse og bevarelse af 
vandressourcerne 

E-1233/06 

Stefano Zappalà Læk af fortrolige oplysninger fra OLAF's 
Overvågningsudvalg 

E-1234/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Meddelelse 2006/C 12/04 - miljøeffektivitet af en 
foreslået foranstaltning 

E-1235/06 

Erik Meijer Afskaffelse af uregelmæssigheder i de gamle 
medlemsstater, forårsaget af de vilkår, under hvilke 
statsborgerne fra de senest optagne medlemsstater må 
arbejde 

E-1236/06 

Sophia in 't Veld Den nederlandske tilbagesendelsespolitik for Iran P-1237/06 

Bart Staes Samordning af dataindsamling og viden i forbindelse med 
den truende influenzapandemi 

P-1238/06 

Wojciech Roszkowski Ligestilling mellem mænd og kvinder P-1239/06 

Daniel Caspary EU-støtte til strukturelt svage regioner belyst med 
Lanzarote som eksempel 

E-1240/06 

Ioannis Gklavakis og Manolis 
Mavrommatis 

Rosinsektorens fremtid efter reformen af den fælles 
markedsordning for frugt og grøntsager 

E-1241/06 

Antonio Tajani og andre Udslip af informationer fra OLAF E-1242/06 

Antonio Tajani og andre Udslip af informationer fra OLAF E-1243/06 

Eija-Riitta Korhola Den grå økonomis indflydelse på medlemsstaters 
bidragsbyrde 

E-1244/06 

André Brie De amerikanske myndigheders bortførelse af den tyske 
statsborger Khaled-al-Masri i Makedonien 

P-1245/06 

Simon Coveney EU-beretning om Østjerusalems status E-1246/06 

Proinsias De Rossa Ret for medlemmerne af de portugisiske væbnede styrker 
til at melde sig ind i en repræsenterende sammenslutning 

E-1247/06 

Daniel Hannan Bechtel-motorvejsprojektet E-1248/06 
 

* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0013/06)  den 14. marts 2006 
 
17 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Eoin RYAN 

 
Etiopisk opposition 

 
H-0110/06  

 
Cecilia MALMSTRÖM 

 
Demokratistøtte til Iran 

 
H-0148/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Den israelske regerings beslutning om at bygge en 
sporvognslinje mellem det ulovlige bosættelsesområde 
Pisgat Ze'ev (Østjerusalem) og Vestjerusalems centrum 

 
H-0150/06  

 
Reinhard RACK 

 
Beskyttelse af grundlæggende rettigheder 

 
H-0175/06  

 
Diamanto MANOLAKOU 

 
Undtagelsestilstand på Filippinerne 

 
H-0193/06  

 
Agnes SCHIERHUBER 

 
Adgang til domstolene for forbrugerne 

 
H-0179/06  

 
Sarah LUDFORD 

 
Rammeafgørelse om racisme og fremmedhad 

 
H-1113/05  

 
Gay MITCHELL 

 
Fremmedhad i EU 

 
H-0138/06  

 
 
 
 
SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN 
 
 
Bill NEWTON DUNN 

 
Bevillingerne til Trans Crime-projektet 

 
H-0134/06  

 
Cristobal MONTORO 
ROMERO 

 
Situationen for europæisk økonomi 

 
H-0157/06  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
 
Hr. FIGEL' 
 
 
Marie 
PANAYOTOPOULOS-
CASSIOTOU 

 
Programmer for uddannelse og erhvervsuddannelse og 
europæisk identitet 

 
H-0100/06  

 
Maria BADIA i CUTCHET 

 
Plan til fremme af iværksætterånd via uddannelse 

 
H-0132/06  

 
 
 
Hr. KALLAS 
 
Andreas MÖLZER 

 
Tyrkisk lira-mønt 

 
H-0102/06  

 
Enrico LETTA 

 
Europaskole II i Bruxelles - flytning af sprogafdelinger 

 
H-0104/06  

 
Richard SEEBER 

 
Flytning af den tyske sprogsektion 

 
H-0172/06  

 
 
 
Hr. REHN 
 
Manuel MEDINA 
ORTEGA 

 
EU's udvidelse med Bulgarien og Rumænien og 
adoptioner 

 
H-0098/06 

 
Mairead McGUINNESS 

 
Rumæniens medlemskab af Den Europæiske Union 

 
H-0137/06 

 
 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

MARTS 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 
 

 
42 

 
8 

 
34 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
WINKLER 
GASTINGER 
 

 
Kommissionen 
 

 
60 

 
9 

 
45 

 
20 

 
1 

 
0 

 
5 

 
ŠPIDLA 
FRATTINI 
FIGEL' 
KALLAS  
REHN 
 

 
I alt 

 
102 

 
17 

 
79 

 
37 

 
1 

 
0 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

32 

Bulletin 03.04.2006 
 

- DA - PE 369.013 

 
SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

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 

 
285 

 
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 

 
70 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Et europæisk initiativ til fremme af 
fødselshyppigheden 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
21 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
De langvarige uroligheder i Frankrig 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
9 

 
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 

 
126 

                                                      
1  Situationen pr. 16.03.2006 
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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 

 
97 

 
7/2006 

 
369.654 

 
David Martin og Glyn Ford  

 
Ulovlig handel med tiger- og leopardskind 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
144 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Religionsfriheden i Kina 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
41 

 
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 

 
17 

 
10/2006 

 
370.389 

 
Frank Vanhacke, Philip Claeys og 
Koenraad Dillen 

 
Reaktionerne i den muslimske verden i 
anledning af karikaturtegningerne i 
Jyllandsposten 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
11 

 
11/2006 

 
370.590 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert 
Navarro, Dirk Sterckx og Jeanine 
Hennis-Plasschaert 

 
Den europæiske søfartsdag 

 
20.02.2006 

 
20.5.2006 

 
39 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Den dramatiske situation for vinavlerne i Europa 

 
22.02.2006 

 
22.05.2006 

 
7 

 
13/2006 

 
371.053 

 
Maciej Giertych 

 
Opfordring til alle lande om at åbne deres 
arkiver vedrørende den anden verdenskrig 

 
06.03.2006 

 
06.06.2006 

 
11 

 
14/2006 

 
371.059 

 
Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, 
Ioannis Gklavakis og Thijs Berman 

 
Genmodificering af fødevarer, såsæd og foder 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
47 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

34 

Bulletin 03.04.2006 
 

- DA - PE 369.013 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Gensidig respekt 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
11 

 
16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

 
Opkaldelse af Europa-Parlamentets mødesal i 
Bruxelles efter forfatteren Oriana Fallaci 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
6 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nødvendigheden af at føre en afbalanceret 
europæisk udenrigspolitik 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
6 

 
 

* * * 
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.) 
 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
von Wogau Karl 
(EPP-ED) 
 

 
Gennemførelsen af den 
europæiske 
sikkerhedsstrategi inden 
for rammerne af EFSP 
 

 
AFET (K) 
 

 
25/01/2006 

 
2006/2033 
(INI) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Importordningen for ris AGRI (K) 
 

21/03/2006 2006/0028 
(CNS) 

Mavrommatis 
Manolis (EPP-ED) 
 

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

CULT (M) 
 

13/02/2006 2006/2008 
(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (EPP-ED) 
 

EU's økonomiske og 
handelsmæssige 
forbindelser med Indien 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2006/2034 
(INI) 

Kaczmarek Filip 
Andrzej (EPP-ED) 
 

EU's økonomiske og 
handelsmæssige 
forbindelser med 
Mercosur i forbindelse 
med forhandling af en 
interregional 
associeringsaftale 
 

DEVE (M) 
 

25/01/2006 2006/2035 
(INI) 

Berès Pervenche 
(PSE) 
 

En strategi til forenkling 
af de lovgivnings- 
mæssige rammer 
 

ECON (M) 
 

14/03/2006 2006/2006 
(INI) 

Ulmer Thomas (EPP-
ED) 
 

Beskyttelse af 
sundhedspersonale i EU 
mod infektioner, der 
overføres gennem blod 
ved stik af kanyler 
 

ENVI (M) 
 

13/03/2006 2006/2015 
(INI) 

Weiler Barbara (PSE) 
 

Offentlig-private 
partnerskaber og 
fællesskabslovgivningen 
om offentlige kontrakter 
og koncesssioner 

IMCO (K) 
 

21/02/2006 2006/2043 
(INI) 
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McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

En strategi til forenkling 
af de lovgivnings- 
mæssige rammer 
 

IMCO (M) 
 

30/01/2006 2006/2006 
(INI) 

Titley Gary (PSE) 
 

Definition, betegnelse, 
præsentation og 
mærkning af spiritus 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2005/0028 
(COD) 

Zappalà Stefano 
(EPP-ED) 
 

Udarbejdelse af en 
europæisk 
referenceramme for 
kvalifikationer 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2006/2002 
(INI) 

Hennicot-Schoepges 
Erna (EPP-ED) 
 

Fællesforetagende til det 
europæiske 
lufttrafikstyringssystem 
(SESAR) 
 

ITRE (K) 
 

26/01/2006 2005/0235 
(CNS) 

Ayuso González 
María del Pilar (EPP-
ED) 
 

Fremme af rene køretøjer 
til vejtransport 

ITRE (M) 
 

21/02/2006 2005/0283(
COD) 

Birutis Šarūnas 
(ALDE) 
 

Revision af direktiverne 
om medicinsk udstyr 

ITRE (M) 
 

21/02/2006 2005/0263 
(COD) 

Chichester Giles 
(EPP-ED) 
 

Strukturelle statistikker 
om virksomhederne 

ITRE (M) 
 

20/03/2006 2006/0020 
(COD) 

Rocard Michel (PSE) 
 

Tiltrædelse af Genève-
aftalen om international 
registrering af 
industrielle mønstre og 
modeller 
 

JURI (K) 
 

30/01/2006 2005/0273 
(CNS) 

Kauppi Piia-Noora 
(EPP-ED) 
 

Transportørers 
erstatningsansvar ved 
ulykker under 
passagertransport ad 
søvejen og indre 
vandveje 
 

JURI (M) 
 

23/02/2006 2005/0241 
(COD) 

López-Istúriz White 
Antonio (EPP-ED) 
 

Rederes erstatnings-
ansvar og finansielle 
garanti 
 

JURI (M) 
 

23/02/2006 2005/0242 
(COD) 

Morillon Philippe 
(ALDE) 
 

Handlingsplan for 2006-
2008 med henblik på at 
forenkle og forbedre den 
fælles fiskeripolitik 

PECH (K) 
 

31/01/2006 2006/2053 
(INI) 
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Cashman Michael 
(PSE) 
 

Arbejdet i Udvalget for 
Andragender i 2004-
2005 
 

PETI (K) 
 

24/01/2006 2005/2135 
(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Transportørers 
erstatningsansvar ved 
ulykker under 
passagertransport ad 
søvejen og indre 
vandveje 
 

TRAN (K) 
 

21/03/2006 2005/0241 
(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Styrkelse af 
forsyningskædens 
sikkerhed 
 

TRAN (K) 
 

21/03/2006 2006/0025 
(COD) 

Kohlíček Jaromír 
(GUE/NGL) 
 

Undersøgelser af ulykker 
i søtransportsektoren 

TRAN (K) 
 

21/03/2006 2005/0240 
(COD) 

Sommer Renate 
(EPP-ED) 
 

Fartøjer på indre 
vandveje: Tekniske  
forskrifter (Ændr. dir. 
82/714/EØF) 
 

TRAN (K) 
 

16/03/2006 1997/0335 
(COD) 

Sterckx Dirk (ALDE) 
 

Trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystem 
for skibsfarten i 
Fællesskabet 
 

TRAN (K) 
 

21/03/2006 2005/0239 
COD) 

Stockmann Ulrich 
(PSE) 
 

Luftfart: Civil luftfart, 
tekniske krav og 
administrative 
procedurer (Ændr. 
forord. (EØF) 3922/91) 
 

TRAN (K) 
 

16/03/2006 2000/0069 
(COD) 

Ó Neachtain Seán 
(UEN) 
 

Temastrategi for 
bymiljøet 

TRAN (M) 
 

24/01/2006 2006/2061 
(INI) 

 
* * * 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 
Emne Henvisning Dok. 
 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
det Europæiske økonomiske og sociale udvalg og 
regionsudvalget om en konsultation vedrørende 
foranstaltninger på EU-niveau til fremme af en aktiv 
integration af de mennesker, der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet . 
 

 
EMPL 
FEMM 
 

 
COM(2006)0044 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet : Interoperabilitet for paneuropæiske e-
forvaltningstjenester 
 

ITRE 
LIBE 
 

COM(2006)0045 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget:  Rapport om, hvordan de 
overgangsordninger, der er fastsat i tiltrædelsestraktaten fra 
2003, har fungeret i perioden 1. maj 2004 – 30. april 2006 
 

EMPL 
LIBE 
 

COM(2006)0048 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget : Fælles rapport om social sikring og social 
integration 2006 
 

EMPL 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0062 

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om ligestilling mellem mænd og kvinder - 
2006 
 

FEMM 
 

COM(2006)0071 

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

LIBE 
ECON 
 

COM(2006)0072 

Meddelelse fra Kommissionen:  Europæisk 
handlingsprogram for trafiksikkerheden - midtvejsstatus 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0074 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd: 
Indførelse af det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse - 
Et nyt flagskib på vidensområdet: Det Europæiske 
Teknologiske Institut 
 

ITRE 
EMPL 
CULT 
 

COM(2006)0077 

 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: En køreplan for ligestilling mellem kvinder 
og mænd  - 2006-2010 

 
FEMM 
AFET 
DEVE 
EMPL 
ENVI 
ITRE 
LIBE 
 

 
COM(2006)0092 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om femte rapport fra den stående arbejdsgruppe 
for sikker transport af radioaktivt materiale i Den Europæiske 
Union 
 

TRAN 
ENVI 
ITRE 
 

COM(2006)0102 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om forbedring af fiskerierhvervets økonomiske 
situation 
 

PECH 
ENVI 
 

COM(2006)0103 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Rapport om gennemførelsen af nationale 
foranstaltninger for sameksistens mellem genetisk 
modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk 
landbrug 
 

AGRI 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0104 

Grønbog: En europæisk energistrategi: bæredygtighed, 
konkurrenceevne og forsyningssikkerhed 

ITRE 
DEVE 
INTA 
ECON 
ENVI 
TRAN 
REGI 
 

COM(2006)0105 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet : Undersøgelse af anvendelsen af direktiv 
87/404/EØF om simple trykbeholdere i henhold til direktiv 
97/23/EF om trykbærende udstyr 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0106 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet: Evaluering af brugen af de brugerinspektorater, 
som direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr indeholder 
bestemmelser om 
 

IMCO 
ITRE 
 

COM(2006)0109 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-
program for vækst og beskæftigelse - Overdragelse af 
virksomheder - kontinuitet og en ny start 
 

ITRE 
ECON 
EMPL 
JURI 
 

COM(2006)0117 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om ændring af Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs status i Den 
Internationale Atomenergiorganisation 
 

ITRE 
ENVI 
 

COM(2006)0121 

Meddelelse fra Kommissionen: En ny turismepolitik i EU - 
mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme 

TRAN 
EMPL 
ENVI 
REGI 
 

COM(2006)0134 

Kommissionens afgørelse - ikke-automatiske fremførsler af 
ikke-opdelte bevillinger fra 2005 til 2006 - Kommissionens 
afgørelse - fremførsel af opdelte bevillinger fra 2005 til 2006 
- Kommissionens afgørelse - forpligtelsesbevillinger til 
genopførelse i 2006 

BUDG 
 

SEC(2006)0173 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
Nr. 37/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om præsidentvalget i Costa Rica den 5. februar 2006 

 
Bruxelles, den 8. marts 2006 

 
 
Den Europæiske Union hilser den vellykkede afholdelse af præsidentvalget i Costa Rica den 5. februar 
velkommen og sender sine varme lykønskninger til den nyvalgte præsident Oscar Arias Sánchez. Costa 
Ricas befolkning har endnu en gang bevist sin stærke tilknytning til de demokratiske værdier og institutioner. 
 
 
Den nyvalgte præsident Oscar Arias Sánchez er en internationalt respekteret personlighed, der huskes for sit 
stærke engagement i fredsskabelsesprocessen i Mellemamerika i firserne. Den Europæiske Union tror på, at 
hans brede politiske erfaring og store internationale anerkendelse vil bidrage til at gøre hans embedsperiode 
succesrig. 
 
 
Den Europæiske Union anerkender ligeledes den indsats for økonomisk og social reform, som præsident 
Abel Pachecos regering har ydet. 
 
 
Den Europæiske Union ser frem til at arbejde tæt sammen med præsident Sánchez' regering og til at styrke 
sine bånd til Costa Rica, både på bilateralt og regionalt plan, gennem sin støtte til mellemamerikansk 
integration. 
 
 
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. 40/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Usbekistand 

 
Bruxelles, den 9. marts 2006 

 
EU har med bekymring hørt om de domme, som byretten i Tasjkent afsagde den 1. marts over Nodira 
Khidoyatova og den 6. marts over Sanjar Umarov, der begge er fremtrædende ledere af "solskinskoalitionen" 
i Usbekistan, for en række overtrædelser, der bl.a. omfatter bedrageri, underslæb og medlemskab af en 
kriminel organisation. EU er særlig betænkelig ved, at Nodira Khidoyatova og Sanjar Umarov hver især er 
blevet idømt ti års fængsel foruden at skulle betale erstatning, og at de ikke må udøve nogen økonomisk 
aktivitet i tre år efter deres løsladelse. 
 
Desuden har EU med alvorlig bekymring været vidne til, at menneskerettighedsforkæmperen Mukhtabar 
Tojibaeva den 6. marts blev idømt otte års fængsel. Mukhtabar Tojibaeva var anklaget for bagvaskelse, 
pengeafpresning og misbrug af jordarealer. Hun blev desuden kendt skyldig i medlemskab af organisationen 
"Brændende hjerter", en menneskerettighedsgruppe, som ikke er registreret i henhold til usbekisk lov. 
 
EU anmoder indtrængende Usbekistan om at tage dommen over Mukhtabar Tojibaeva op til fornyet 
overvejelse og sikre en retfærdig rettergang med adgang for nationale og internationale observatører. 
 
EU opfordrer Usbekistan til at handle i overensstemmelse med alle de relevante forpligtelser inden for 
OSCE's menneskelige dimension, de internationale menneskerettighedsstandarder og traktatmæssige 
forpligtelser, såfremt de tre dømte appellerer dommene. 
 
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. 41/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
vedrørende løsladelsen af Yu Dongyue og Xiao Yunliang 

 
Bruxelles, den 16. marts 2006 

 
EU glæder sig over løsladelsen af Yu Dongyue et Xiao Yunliang. YU Dongyue blev løsladt fra fængslet den 
21. februar 2006 efter at have afsonet en dom på 20 år, som er blevet nedsat to gange. Xiao Yunliang fik den 
23. februar eftergivet 24 dage af sin dom på fire år. Disse to personer er opført på EU's liste over personer, 
hvis tilbageholdelse giver anledning til bekymring. Xiao Yunliang blev arresteret og dømt samtidig med Yao  



ALMENE OPLYSNINGER 

 

46 

Bulletin 03.04.2006 
 

- DA - PE 369.013 

Fuxin. Førstnævnte er blevet løsladt, men Yao Fuxin afsoner fortsat sin dom. EU gentager sin bekymring 
over hans sundhedstilstand og over den måde, hvorpå han behandles og er blevet dømt. 
 
EU glæder sig over løsladelserne, men appellerer endnu en gang til, at Yu Dongyue og Xiao Yunliang 
genindsættes i deres politiske rettigheder, så de igen kan blive fuldgyldige medlemmer af det kinesiske 
samfund og bidrage til dets fortsatte udvikling. 
 
Hvad angår Yu Dongyue noterer EU sig med bekymring forlydender om, at han er blevet udsat for tortur og 
lider af en depression i fængslet. Den opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at undersøge, 
hvordan fangerne behandles i landets fængsler, og til at sørge for, at det sker i overensstemmelse med 
internationale normer. EU håber, at de kinesiske myndigheder i nær fremtid vil løslade flere af de personer, 
der er opført på listen over personer, hvis tilbageholdelse giver anledning til bekymring. 
 
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 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 42/06 
 

Erklæring fra formandskabet på EU's vegne 
om situationen før valget i Belarus 

 
Bruxelles, den 9. marts 2006 

 
Den Europæiske Union er meget bekymret over situationen forud for præsidentvalget den 19. marts i Belarus 
og den fortsatte forværring af menneskerettighedssituationen i landet. Den Europæiske Union opfordrer 
derfor de belarussiske myndigheder til at tage alle de nødvendige skridt til at sikre en fri og retfærdig 
valgproces. 
 
Den Europæiske Union hilser det velkomment, at der er demokratisk valgte politikere på vej i det 
belarussiske civilsamfund, som er fast besluttet på at give deres medborgere mulighed for at vælge en 
alternativ fremtid for deres land. Den Europæiske Union er rystet over rapporterne om alvorlige krænkelser 
af kandidaternes rettigheder i forbindelse med valgkampagnen forud for præsidentvalget og om trusler, 
tilbageholdelse og vold mod en bestemt kandidat den 2. marts 2006. I den foreløbige rapport fra 
OSCE/ODIHR's valgobservationsmission af 1. marts 2006 dokumenteres der tilbageholdelse af aktivister i 
valgkampagnen, ransagning af valgkontorer, konfiskation af valgmateriale og afbrydelse af valgmøder. Den 
Europæiske Union fordømmer stærkt disse handlinger og opfordrer endnu en gang de belarussiske 
myndigheder til at overholde de internationale standarder og Belarus's forpligtelser inden for OSCE og FN til 
at sikre lige rettigheder for alle kandidater i valgkampen. 
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Den Europæiske Union anmoder også indtrængende de ansvarlige belarussiske myndigheder om at lade den 
belarussiske befolkning udøve sin forsamlings- og ytringsfrihed fuldt ud og om at anvende alle de 
nødvendige midler til at sikre fredelige demonstranters og alle præsidentkandidaters personlige sikkerhed. 
 
Som angivet i Rådets konklusioner af 7. november 2005 og 30. januar 2006 vil Den Europæiske Union 
fortsat overvåge situationen i Belarus nøje og træffe yderligere restriktive foranstaltninger over for de 
ansvarlige personer, hvis valget ikke afvikles i overensstemmelse med de internationale standarder og 
Belarus's forpligtelser i OSCE. 
 
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. 43/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om første valgrunde i Benin 

 
Bruxelles, den 9. marts 2006 

 
Første valgrunde i Benin med henblik på at vælge republikkens næste præsident blev afholdt den 5. marts 
2006 i overensstemmelse med landets forfatningsmæssige og retlige bestemmelser. 
 
Forberedelsen af afstemningen har været særdeles kompleks på grund af de omfangsrige lovbestemte 
valgstrukturer, de meget korte frister til tilrettelæggelsen af denne valghandling og problemerne med at finde 
de nødvendige finansielle midler lokalt. Nogle af EU's medlemsstater og Europa-Kommissionen har i øvrigt 
deltaget i finansieringen af valget efter anmodning fra de beninske myndigheder. 
 
I betragtning af de omstændigheder, valget blev afholdt under, var det uundgåeligt, at der opstod visse 
logistiske problemer på valgdagen. 
 
Det skal dog understreges, at valgkampagnen forløb fuldstændig fredeligt, og at den beninske befolkning 
massivt efterkom opfordringen til at afgive deres stemme. Befolkningen opfyldte sin valgpligt roligt, seriøst 
og værdigt og var derved et skoleeksempel på samfundsansvar. 
 
Alt i alt er afstemningen således et udtryk for den beninske befolknings politiske modenhed og er det bedste 
bevis for, at befolkningen er dybt engageret i den demokratiske proces, der blev indledt i Benin for mere end 
femten år siden med den nationale konference (la Conférence des forces vives de la Nation). 
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Den Europæiske Union ser med fortrøstning frem til offentliggørelsen af resultaterne af første runde af 
præsidentvalget i Benin og til afholdelsen af anden valgrunde, hvis det viser sig at være nødvendigt. Den 
bekræfter, at den støtter den beninske befolkning og dens ledere i forbindelse med de nye tider, der i dag 
indvarsles for Benin. 
 
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 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. 44/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om de seneste terrorangreb i Indien 

 
Bruxelles, den 13. marts 2006 

 
Formandskabet for Den Europæiske Union fordømmer på det skarpeste de seneste bombeangreb i hinduernes 
hellige by Varanasi som en brutal terrorhandling, der har ført til uskyldige menneskers død eller lemlæstelse. 
Formandskabet for Den Europæiske Union ønsker at udtrykke sin dybeste medfølelse med de familier, der 
har mistet deres pårørende, og ønsker dem, der er blevet lemlæstet ved disse grusomme handlinger, hurtig 
bedring. 
 
Det er Den Europæiske Unions inderlige håb, at de ansvarlige for disse barbariske terrorhandlinger vil blive 
stillet for retten. 
 
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. 45/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om gennemførelse af den fælles erklæring fra Ukraines og Moldovas premierministre om 

toldspørgsmål 
 

Bruxelles, den 15. marts 2006 
 
EU støtter fuldt ud gennemførelsen af den fælles erklæring om toldspørgsmål, som Ukraines og Moldovas 
premierministre fremsatte den 30. december 2006. EU lægger stor vægt på transparente og sikre grænser. 
Løsning af grænseproblemer er et af hovedmålene med handlingsplanen for den europæiske 
naboskabspolitik med både Ukraine og Moldova. 
 
Med fælleserklæringens gennemførelse genindføres en transparent og lovlig toldordning ved statsgrænsen 
mellem Moldova og Ukraine. 
 
EU fordømmer stærkt de selvbestaltede transdnestriske myndigheders bestræbelser på at skabe en kunstig 
kriseatmosfære. 
 
EU opfordrer de økonomiske aktører i Transdnestrien-området i Moldova til at lade sig registrere hos de 
relevante myndigheder i Chisinau for således at fremme en uhindret varestrøm på tværs af grænsen og ser 
med tilfredshed på de moldoviske myndigheders foranstaltninger i den forbindelse. EU bifalder navnlig 
Moldovas tilsagn om at undgå dobbeltbeskatning og udstede oprindelsescertifikater til registrerede 
transdnestriske økonomiske aktører, når der kan foretages oprindelseskontrol af varer. 
 
EU anmoder de selvbestaltede transdnestriske myndigheder til ikke at blokere for en sådan registrering. EU 
fordømmer enhver bestræbelse fra de selvbestaltede transdnestriske myndigheders side på at hindre fri 
international samhandel, hvilket skader de transdnestriske økonomiske aktørers interesser, da de derved 
berøves deres eksportmuligheder. EU udtrykker håb om, at der i fremtiden vil blive skabt betingelser i 
Moldova for, at alle registrerede transdnestriske virksomheder kan få adgang til de EU-handelspræferencer, 
som andre moldoviske virksomheder nu nyder godt af. 
 
EU gentager, at det er rede til at videreudvikle en effektiv og transparent grænseordning, navnlig gennem 
EU-grænsebistandsmissionen i Moldova og i Ukraine (EU BAM). I den forbindelse afholder EU BAM 
regelmæssige konsultationer med sine ukrainske og moldoviske partnere. 
 
EU går fortsat fuldt ind for Republikken Moldovas territoriale integritet. EU gentager, at det er rede til at 
bidrage til en fredelig bilæggelse af den transdnestriske konflikt. 
 
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, tilslutter sig 
denne erklæring. 
 
*Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
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Nr. 46/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
i anledning af ændringerne i Kosovos ledelse 

 
Bruxelles, den 13. marts 20067 

 
Den Europæiske Union noterer sig ændringerne for nylig inden for Kosovos provisoriske 
selvstyreinstitutioner. EU forventer, at forhandlingsteamets enhed vil blive opretholdt, og at Kosovos 
institutioner fortsat vil deltage konstruktivt i den igangværende proces vedrørende Kosovos status for at sikre 
hurtige fremskridt. EU understreger endvidere nødvendigheden af at sikre hurtig gennemførelse af 
standarder. EU opfordrer navnlig den nye ledelse til i højere grad at inddrage Kosovos mindretal. EU ser 
frem til at samarbejde med Kosovos nye ledelse med henblik på at tilnærme Kosovo til de europæiske 
strukturer. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien tilslutter sig denne erklæring. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 47/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om EU's tilfredshed med bangladeshiske myndigheders anholdelse af to terroristledere 

 
Bruxelles, den 16. marts 2006 

 
EU konstaterer til sin tilfredshed, at de bangladeshiske myndigheder for nylig har anholdt to mistænkte 
terroristledere, Siddiqul Islam, alias Bangla Bhai, og Abdur Rahman. Dette er en betydelig bedrift, som viser, 
at Bangladesh er stærkt indstillet på at bekæmpe terrorismen. EU opfordrer myndighederne til at sikre, at 
disse personer bringes for retten på en åben og gennemsigtig måde. 
 
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. 48/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om oprettelsen af Menneskrettighedsrådet 

 
Bruxelles, den 16. marts 2006 

 
EU hilser FN's Generalforsamlings vedtagelse af resolutionen om oprettelse af Menneskerettighedsrådet den 
15. marts i New York velkommen. Oprettelsen af Menneskerettighedsrådet er et væsentligt element i den 
videre styrkelse af FN's menneskerettighedssystem og udgør et vigtigt skridt i FN's reformproces. Med 
oprettelsen af Menneskerettighedsrådet har verdenssamfundet vist sin vilje til at forbedre beskyttelsen af 
menneskerettighederne gennem et konstruktivt engagement og en løbende dialog i De Forenede Nationers 
regi, samtidig med at der indføres mekanismer til effektivt at takle og forebygge krænkelser af 
menneskerettighederne her og nu. 
 
Stats- og regeringscheferne besluttede sidste år at oprette et menneskerettighedsråd som led i De Forenede 
Nationers reformproces. I overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt mente stats- og 
regeringscheferne, at menneskerettighederne er en af grundpillerne i FN-systemet sammen med sikkerhed og 
udvikling. Derfor besluttede de at fordoble budgettet for FN's Menneskerettighedskontor og indledte 
forhandlinger om indførelse af et mere dynamisk menneskerettighedsorgan. 
 
EU finder, at resolutionen viser en ærlig vilje til at forbedre troværdigheden og effektiviteten af det 
multilaterale menneskerettighedssystem, som vi kender det i dag. Det lykkedes ikke for EU at få alle de 
ønskede elementer med i den endelige tekst. EU mener imidlertid, at resolutionen opfylder de 
grundlæggende krav, der gør teksten acceptabel som et kompromis. EU beklager, at resolutionen ikke blev 
vedtaget ved konsensus, men hilser det velkommen, at FN's medlemsstater udtrykkeligt har givet tilsagn om 
at ville støtte Menneskerettighedsrådet og medvirke til, at de forventede resultater opnås. 
 
EU ser Menneskerettighedsrådet som en forbedring i forhold til Menneskerettighedskommissionen. 
Resolutionen indeholder flere elementer, der vil bidrage til at forbedre troværdigheden og effektiviteten af 
FN's menneskerettighedssystem. For det første er medlemskab ganske vist åbent for alle lande, men 
medlemmerne af Menneskerettighedsrådet vil skulle stå til regnskab for deres tilsagn om at ville respektere 
de højeste menneskerettighedsstandarder. Intet land vil kunne unddrage sig en undersøgelse. Alle stater 
bærer ansvaret for at vælge de kandidater, der er bedst kvalificeret til at løfte opgaven med at fremme og 
beskytte menneskerettighederne. Sammensætningen af rådet og medlemmernes kvaliteter vil nemlig klart 
have indflydelse på rådets funktion og troværdigheden af dets arbejde. EU-medlemsstaterne har derfor 
forpligtet sig til ikke at stemme på kandidater, som FN's Sikkerhedsråd har pålagt sanktioner med relation til 
menneskerettigheder. Det er endvidere EU's opfattelse, at stater, der har gjort sig skyldige i grove og 
systematiske krænkelser af menneskerettighederne, ikke skal kunne sidde i rådet. EU hilser det derfor 
velkommen, at Generalforsamlingen ved afstemning med to tredjedeles flertal af de tilstedeværende 
medlemmer kan ophæve et medlems ret til at sidde i rådet, hvis det begår grove og systematiske krænkelser 
af menneskerettighederne. 
 
For det andet har Menneskerettighedsrådet mandat til straks at gribe ind i nødsituationer vedrørende 
menneskerettighederne og gå ind i situationer, hvor menneskerettighederne krænkes. Med henblik herpå vil 
det mødes oftere i årets løb, om nødvendigt på ekstraordinære møder. I den forbindelse er en mødefrekvens 
på ti uger som fastsat i resolutionen det absolutte minimum for EU. Endvidere bør det nye system med 
generel periodisk revision, der skal udvikles, også have en fast frekvens, så rådet kan tage alle relevante  
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spørgsmål op. Menneskerettighedsrådet kan fremsætte henstillinger til fremme af menneskerettighederne 
samt teknisk bistand og kapacitetsopbygning, og fremme mainstreaming af menneskerettighederne i FN, 
hvilket vil give rådet mulighed for at fremsætte henstillinger til alle relevante organer, også Sikkerhedsrådet, 
og til alle medlemsstaterne. Det vil fungere som forum for en løbende debat om 
menneskerettighedsspørgsmål og -situationer og dermed spille en vigtig rolle for forebyggelsen af 
menneskerettighedskrænkelser. 
 
 
Endelig vil Menneskerettighedsrådet bygge på de resultater, som Menneskerettighedskommissionen har 
opnået, især systemet med særlige procedurer og den aktive deltagelse af ngo'er og andre statslige og ikke-
statslige observatører. Det er af størst vigtighed for EU at få styrket disse aktiver. På trods af den kritik, som 
Menneskerettighedskommissionen har været udsat for, er det i den forbindelse vigtigt at minde om de 
historiske resultater, den har opnået, især med hensyn til fastlæggelse af standarder begyndende med 
verdenserklæringen om menneskerettigheder og indførelsen af overvågningsmekanismer. 
 
 
EU hilser det velkommen, at verdens ledere har fået denne enestående lejlighed til at gøre den beslutning, de 
har truffet, til virkelighed. EU lykønsker og takker alle dem, der har arbejdet for, at vedtagelsen af 
resolutionen er lykkedes, navnlig Generalforsamlingens formand, Jan Eliasson. Aftalen om det nye 
Menneskerettighedsråd understreger det internationale samfunds vilje til at intensivere fremme og 
beskyttelse af menneskerettighederne. EU håber, at denne vilje vil blive omsat i mærkbare forbedringer af 
menneskerettighedssituationen ude i verden. Vort fælles ønske om en udvidet dialog vil også føre til større  
forståelse og tolerance blandt alle civilisationer, kulturer og religioner. EU vil gøre alt for at sikre, at 
Menneskerettighedsrådet bliver i stand til at opfylde sit mandat ansvarsfuldt og effektivt. Den Europæiske 
Union vil arbejde tæt sammen med alle FN's medlemsstater om at gennemføre resolutionen og dermed sørge 
for, at rådet vil kunne indlede sit arbejde og opfylde vore forventninger. 
 
 
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. 49/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om anden runde af præsidentvalget i Benin 

 
Bruxelles, den 21. marts 2006 

 
 
Efter at forfatningsdomstolen den 15. marts bekendtgjorde resultaterne af første runde af præsidentvalget, 
fandt anden runde af dette valg sted søndag den 19. marts 2006. 
 
På grund af datoen for denne anden runde var den uafhængige nationale valgkommission, hvis beslutsomhed 
og gode arbejdsindsats skal fremhæves, nødt til at organisere afstemningen inden for meget korte tidsfrister. 
Mobiliseringen af alle politiske aktører og af civilsamfundet gjorde det dog muligt at overvinde disse 
vanskeligheder og at afholde en fri og demokratisk afstemning. Vælgerne kunne således give klart udtryk for 
deres valg. Ved at stemme roligt og værdigt viste den beninske befolkning for anden gang på fjorten dage sin 
store politiske modenhed og sit dybe engagement i demokratiet. 
 
Der indledes et nyt kapitel i Benins historie den 6. april med den nye statschefs indsættelse. De udfordringer, 
som de nye ledere skal tage op, er imidlertid enorme. 
 
Den Europæiske Union ser med tillid frem til bekendtgørelsen af resultaterne af anden runde i dette 
præsidentvalg og bekræfter på ny, at den vil støtte det beninske folk og dets nye ledere i denne nye fase af 
landets 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 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. 50/2006 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om Mahmadruzi Iskandarovs sag i Tadsjikistan 
 

Bruxelles, den 22. marts 2006 
 
EU har nøje fulgt retssagen mod lederen af oppositionspartiet Tadsjikistans Demokratiske Parti, Mahmadruzi 
Iskandarov, siden han blev anholdt i Moskva i december 2004. 
 
EU har noteret sig, at højesteret i Tadsjikistan den 5. oktober 2005 idømte ham 23 års fængsel for flere 
forskellige forhold, og at hans appel blev afvist af det særlige strafferetlige kollegium den 18. januar 2006. 
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EU er især bekymret over de stadig uklare omstændigheder i forbindelse med Mahmadruzi Iskandarovs 
overførsel til og anholdelse i Tadsjikistan i april 2005 og over behandlingen af ham under hans 
varetægtsfængsling. Mahmadruzi Iskandarovs forsvarere har også sat spørgsmålstegn ved visse aspekter af 
selve retssagen og ved det forhold, at den appelprocedure, der fandt sted for nylig, ikke var åben for pressen. 
EU ønsker at modtage yderligere oplysninger om disse spørgsmål. 
 
EU anmoder de tadsjikiske myndigheder om at sikre, at Mahmadruzi Iskandarovs familie og advokater 
regelmæssigt kan få adgang til ham i overensstemmelse med tadsjikisk lov. 
 
De uklare omstændigheder ved anholdelsen af Mahmadruzi Iskandarov og en række aspekter af hans 
internering og retssag sender et blandet signal om demokratiske reformer og respekten for 
menneskerettighederne i Tadsjikistan for så vidt angår landets forpligtelser over for OSCE og andre 
internationale forpligtelser. 
 
EU vil fortsat nøje følge situationen. EU tilskynder Tadsjikistans regering til at respektere 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at styrke retsstatsprincippet og den 
demokratiske reformproces. EU opfordrer indtrængende Tadsjikistan til at øge sine bestræbelser inden for 
disse afgørende områder og er rede til at bistå landet hermed. 
 
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. 51/2006 
 

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

 
Bruxelles, den 22. marts 2006 

 
Den Europæiske Union har noteret sig de foreløbige konklusioner fra OSCE/ODIHR's internationale 
valgobservationsmission, der bl.a. angiver, at præsidentvalget i Belarus ikke opfyldte OSCE-tilsagnene om et 
demokratisk valg. 
 
Den Europæiske Union er enig i denne vurdering. EU beklager især det, som OSCE-observatørerne betragter 
som vilkårlig magtanvendelse fra statens side, de ulige vilkår, den systematiske intimidering, 
undertrykkelsen af uafhængige stemmer og problemerne med tidlig stemmeafgivelse, stemmeoptællingen og 
offentliggørelsen af valgresultatet. EU beklager også, at anmeldte og registrerede OSCE- og EU-
observatører, bl.a. medlemmer af Europa-Parlamentet, blev nægtet adgang. 
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I lyset af disse mangler mener Den Europæiske Union, at præsidentvalget i Belarus var behæftet med 
grundlæggende fejl. 
 
På denne baggrund vil Den Europæiske Union overveje restriktive foranstaltninger over for dem, der er 
ansvarlige for overtrædelserne af de internationale valgstandarder, i overensstemmelse med Rådets 
konklusioner af 30. januar 2006 og 7. november 2005. Vi vil koordinere dette tæt med vore internationale 
partnere, især USA. 
 
Den Europæiske Union er interesseret i at udvikle tættere forbindelser med det belarussiske folk og beklager 
derfor de belarussiske myndigheders politik med selvskabt isolation. EU er især skuffet over, at de 
belarussiske myndigheders optræden forhindrer det belarussiske folk i at nyde godt af den europæiske 
naboskabspolitik. 
 
Under valgkampen har Den Europæiske Union oplevet, at pluralistiske kræfter er dukket frem, og at der er 
sket en konsolidering af en egentlig opposition i Belarus og et politisk aktivt civilsamfund. Under meget 
vanskelige omstændigheder og med stor personlig risiko har oppositionskandidater og deres tilhængere 
tilbudt det belarussiske folk et demokratisk alternativ. Deres indsats fortjener vor anerkendelse og støtte. Den 
Europæiske Union lover at øge sin støtte til civilsamfundet og til en demokratisering af Belarus. 
 
Den Europæiske Union opfordrer kraftigt de belarussiske myndigheder til at tillade det belarussiske folk at 
udøve deres forsamlings- og ytringsfrihed i overensstemmelse med deres OSCE-tilsagn. EU er stærkt 
bekymret over, at den belarussiske regering fortsætter med at true og tilbageholde dem, der udøver deres 
politiske rettigheder. Vi henstiller til de belarussiske myndigheder, at de straks løslader dem, der allerede er 
tilbageholdt. EU henstiller også til sine internationale partnere, især Belarus' andre naboer, at de indtager 
samme holdning over for Belarus. 
 
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 
 

15. OG 16. MARTS 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") 
 
 

 
 
 

http://www.cese.europa.eu
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Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, deltog i plenarforsamlingen med et indlæg om 
Lissabon-dagsordenen og forberedelsen af Det Europæiske Råds forårsmøde. 
 
 
1. MARCHE EUROPEEN: CONSOLIDATION ET REVITALISATION 
 
• Beretning om konkurrencepolitikken 2004 
– Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
– Ref.: SEK(2005) 805 endelig – CESE 401/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
Efter reformen af mekanismerne for tilsyn med aftaler og misbrug af dominerende stilling har 
Kommissionen i form af en handlingsplan indledt en reform af statsstøtteordningen. Beretningen for 2004 er 
for EØSU en lejlighed til at foretage en generel vurdering af konkurrencepolitikkens mål og metoder, 
navnlig i relation til følgende: 
 

- samhandelens globalisering, 
- EU's udvidelse og de deraf følgende øgede skævheder i udviklingen, 
- EU's stigende efterslæb inden for vækst og beskæftigelse i forhold til de vigtigste økonomiske 

konkurrenter, 
- borgernes legitime ønske om bedre styreformer, bedre legitimering af de førte politikker og bredere 

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

• JEREMIE (Fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder) 

– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 408/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
Jeremie præsenteres som et "intelligent" redskab til koordinering og rationalisering af de nuværende 
muligheder, der skal give mikrovirksomheder og SMV'er lettere adgang til lån. 
 
EØSU's holdning til dette initiativ kan opsummeres som følger: 
 
• Anvendelsen af andre virkemidler end tilskud bør fremmes, f.eks. lån, finansiering af efterstillet gæld 

ved hjælp af sikrede lån, konvertible instrumenter ("mezzaningæld") og risikovillig kapital (f.eks. 
kuvøsekapital og venturekapital).  

 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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• Tilskud bør bruges til at bygge og vedligeholde infrastruktur, der letter adgangen til finansieringsmidler 
(f.eks. teknologioverførselskontorer, kuvøser, erhvervsengelnetværker og programmer for 
investeringsberedskab).  

 
• Der bør desuden ydes støtte til garanti- og gensidige garantimekanismer, især for at lette små og 

mellemstore virksomhedernes adgang til mikrolån. EIB og EIF kan yde værdifulde bidrag på dette 
område. 

 
• Der bør også gøres en indsats for at nå ud til særlige grupper, som for eksempel unge eller kvindelige 

iværksættere eller iværksættere fra svagt stillede befolkningsgrupper, herunder etniske mindretal.  
 
• Det er særlig vigtigt at arbejde tæt sammen med EIF for at udnytte den ekspertise, fonden har oparbejdet 

gennem en række år. Derved kan de små og mellemstore virksomheder få den støtte, de har behov for, 
samtidig med at det europæiske marked for risikovillig kapital udbygges. 

 
• Anvendelsen af gældssecuritisering bør støttes og udvides for at øge lånekonsortiers udlånskapacitet. 
 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Finansiering af europæisk standardisering  
– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 377 endelig – 2005/0157 (COD) – CESE 402/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens forslag om at skabe en udtrykkelig, klar og gennemsigtig retlig ramme for 
finansieringen af europæisk standardisering. 
 
Europæisk standardiseringspolitik bør betragtes som ét af EU's grundlæggende politikområder i forbindelse 
med gennemførelsen af den nyligt aktualiserede Lissabon-dagsorden. 
 
EØSU understreger, at europæisk standardisering er afgørende for det indre markeds funktionsevne og 
konsolidering. 
 
EØSU mener, at det samlede beløb, der foreslås til finansiering af hele det europæiske 
standardiseringssystem i den pågældende femårige periode, er utilstrækkeligt, og at det bør forhøjes ud over 
den nuværende tærskel på 2%. Det vil sikre, at standarder kan udarbejdes og formidles frit, så det bliver 
muligt at opfylde behovene i det udvidede EU på 25 og i kandidatlandene. 
 
– Kontaktperson:  Magdalena Bêlařová-Carabin 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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2. FINANSFORVALTNING 
 
• Finansforordningen - gennemførelsesbestemmelser 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT)  
 
− Ref.: SEK(2005) 1240 endelig – CESE 409/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU glæder sig over Kommissionens komplekse og minutiøse arbejde med forenkling af de administrative 
procedurer. 
 
Mange af de “tekniske” ændringer har “politisk” betydning. Det er tegn på en udvikling i “styringen” af den 
offentlige administration, som EØSU kun kan glæde sig over. 
 
EØSU peger på behovet for forsigtighed. Ønsket om at tilgodese arbejdsmarkedets parter skal kædes 
sammen med hensynet til, at der må være en grænse for, hvor fleksible forvalterne af de offentlige midler må 
være. Eventuelle tab skal sammenholdes med reelle indtægter, eller sagt på en anden måde: der må foretages 
en risikovurdering. 
 
− Kontaktperson:  Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Grønbog - Investeringsfonde  
– Ordfører: Angelo Grasso (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 314 endelig – CESE 403/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
I denne grønbog vurderes virkningerne af den EU-lovgivning, der blev indført for at støtte udviklingen af de 
mest udbredte former for investeringsfonde på det europæiske marked – UCITS – en særlig form for 
kollektive investeringsporteføljer, som udelukkende anvendes til placering af investorers aktiver. 
 
EØSU’s udtalelse behandler detaljeret de 19 spørgsmål, som grønbogen stiller. 
 
– Kontaktperson: Mme Magdalena Bêlařová-Carabin 
        (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu
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3. INFORMATIONSSAMFUNDET SOM EN FAKTOR, DER FREMMER VÆKST OG 
 BESKÆFTIGELSE 
 
• i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse  
– Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen – SE) 
  
 – Ref.: KOM(2005) 229 endelig – CESE 415/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU støtter fuldt ud kommissionsforslagets tre hovedmål. Eftersom informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) er så vigtig en del af Lissabon-processen, understreger EØSU, at der er 
behov for en mere intensiv indsats støtte medlemsstaterne og lede dem i den rigtige retning. Hvis der ikke 
afsættes betydelige finansielle ressourcer, navnlig til F&U på ikt-området, vil målsætningerne i meddelelsen 
ikke kunne nås. F&U og innovationspolitik spiller en vigtig rolle både for ikt-branchen og -brugerne. 
 
Kommissionen gør ret i at behandle spørgsmålene om sammensmeltning og interoperabilitet. F&U og 
standardiseringsarbejdet på dette område kan efter EØSU’s opfattelse være meget lønsomt. 
Standardiseringsarbejdet bør fortsat være markedsstyret, inddrage alle relevante interesseparter og fokusere 
på brugernes behov.   
 
EØSU understreger, at en udjævning af den digitale kløft er en forudsætning for, at man kan udnytte ikt’s 
sociale og økonomiske potentiale. Det er også ensbetydende med, at man ved politikudformningen bør tage 
hensyn til socialt ugunstigt stillede personers særlige behov for hermed at sikre et informationssamfund, hvor 
alle kan deltage på lige fod. 
 
EØSU understreger ligeledes vigtigheden af at øge bevidstheden om sikkerhedsspørgsmål, eftersom tillid til 
IT er en forudsætning for hyppig anvendelse, og især for at kunne få fuldt udbytte af Internettet. 
 
– Kontaktperson:  Anna Wagner   
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 
• E-tilgængelighed  
– Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
 – Ref.:  KOM(2005) 425 endelig – CESE 404/2006 
 
 – Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

mailto:anna.wagner@cese.europa.eu
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4. KULTUR: EN FAKTOR I DEN ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVIKLING 
 
• Turisme og kultur: to vækstfaktorer 
– Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 400/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
Denne initiativudtalelse har først og fremmest til formål at udstyre EU’s institutioner med yderligere 
værktøjer til at fremme europæisk kulturturisme. Udtalelsen peger bl.a. på følgende: 
 

- Der er behov for mere effektiv information og integrerede kampagner, som gør reklame for Europa 
og europæiske destinationer, 

- EU kunne benytte konkurrencer og belønningsordninger i sine programmer til at fremme bedste 
praksis i forvaltningen af tjenester vedrørende kulturturisme, 

- fremme af den tværkulturelle dialog både inden for EU og mellem EU og andre områder i verden bør 
også være et prioriteret punkt i kulturturismeprogrammerne, 

- EØSU ville kunne støtte oprettelsen (snarest muligt og under behørig hensyntagen til 
nærhedsprincippet) af et europæisk turismeagentur. 

 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke  
    (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Kulturens sociale dimension  
− Ordfører: Daniel Le Scornet (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 
− Ref.: Tillægsudtalelse – CESE 406/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
Sigtet med tillægsudtalelsen er at foreslå nogle yderligere operationelle etaper og redskaber i forhold til 
udtalelsen ”Kulturens sociale dimension” vedtaget af EØSU den 31. marts 2004. 
 
Begrebet "kulturens sociale dimension" søges præciseret via tre nøgleord. Nøgleord, der er velkendte i 
EØSU, og som konstant udgør omdrejningspunktet for vore analyser. Disse nøgleord er "vidensamfundet", 
"globaliseringen af økonomien" og "civilsamfundet". 
 
Denne udtalelse gentager ikke a priori hypoteserne i første udtalelse vedrørende tilvejebringelsen af nye 
strukturer som ”observationscenter”, ”laboratorium” og ”taskforce”. 

mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu
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EØSU beder imidlertid Kommissionen om at præcisere, hvilke kvantitative og kvalitative indikatorer der gør 
det muligt at hævde, at de nuværende redskaber i EU er tilstrækkelige til at måle følgende: 
 

• udviklingen i beskæftigelsen på det kulturelle og kunstneriske område i EU, de kvalitative og 
kvantitative virkninger på beskæftigelsen generelt betragtet, på vækst, social samhørighed og 
anerkendelse og deltagelse af alle, navnlig de tilsyneladende dårligst stillede befolkningsgrupper og 
kategorier, 

• den reelle uddybning af den tværkulturelle dialog. Her tænkes der ikke kun på antallet af 
udvekslinger og alskens initiativer. Men på et mere indholdsmæssigt plan er EØSU stærkt bekymret 
over den stigende udstødelse, racisme, over afkoblingen mellem særinteresser og almenvellets 
interesser, over splittelse i stedet for konvergens. 

 
I udtalelsen foreslås det, navnlig i forbindelse med året for det tværkulturelle år for dialog – 2008 - at 
Kommissionen forelægger en yderst detaljeret rapport om tværkulturel dialog som fænomen og mål. EØSU 
er rede til at bidrage meget aktivt til udarbejdelsen af en sådan rapport. 
 
Det foreslår ligeledes, at man giver sig i kast med nye kulturelle overvejelser over kultur. Begrebet kultur 
synes fortsat alt for overvejende at være fokuseret omkring kulturarv og bevarelse af kulturarven og i meget 
mindre grad om begreber som kreativt arbejde, processer og nye forestillinger. Kulturen giver fortsat kun lidt 
plads til samfundets, økonomiens og miljøområdets egen kulturelle frembringelseskapacitet. 
 
EØSU ønsker, at man trækker på Dublin-Instituttets arbejde på disse områder. Det foreslår, at hver gang 
EØSU behandler disse emner eller hver gang der melder sig et behov for "kulturelle revolutioner" eller 
"mentalitetsændringer", "ændringer af nedarvede modeller", så skal disse begreber underkastes en konkret 
analyse i det mindste ét særligt afsnit. 
 
Det understreger, hvorledes fremgangsmåden med "god eller bedste praksis" kunne blive et af de vigtigste 
redskaber for dialog, udveksling, overførsel af viden og kultur, hvis man bevæger sig ud over det rent 
retoriske aspekt. 
 
− Kontaktperson:  Stefania Barbesta 
    (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
5. CIVILSAMFUNDET: STØTTE TIL KINA 
 
• Forbindelserne mellem EU og Kina: Civilsamfundets rolle 
− Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 413/2006 
 

− Hovedpunkter:  
 
Den 7. februar 2005 anmodede det britiske EU-formandskab for anden halvdel af 2005 EØSU om dets syn 
på civilsamfundets rolle i forbindelserne mellem EU og Kina. Også kommissær Peter Mandelson har 
fremhævet, at det er nødvendigt at skabe forbindelser med Kina byggende på menneskerettigheder og 
begrebet om et mere udviklet pluralistisk civilsamfund. 
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EU skal øge sin forståelse for kompleksiteten i civilsamfundets udvikling i Kina. EU bør derfor vælge en 
flersporet tilgang ved samtidigt at samarbejde med forskellige typer af ngo’er. Det skal også udvide sine 
kontakter med civilsamfundsorganisationer på regionalt og lokalt plan. 
 
Hvad angår retsstatsforhold i Kina er det derfor tilrådeligt, at EU lægger mere vægt på behovet for at 
respektere den eksisterende lovgivning. EU bør fortsat forsøge at gøre den kinesiske regering opmærksom 
på, at stabilitet og et vitalt civilsamfund ikke er uforeneligt, så længe retsstatsforholdene respekteres. 
 
EØSU ser med tilfredshed på Kommissionens forslåede programmer til civilsamfundets udvikling i Kina og 
henstiller, at EU overvejer at øge den finansielle støtte til civilsamfundsorganisationer i Kina. Lige så vigtigt 
er det, at EU fortsat støtter kapacitetsopbygningsprogrammer for kinesiske ngo’er. 
 
EU kan vise den kinesiske regering og ngo’er, hvordan civilsamfundsorganisationer i Europa udøver 
fortalervirksomhed, overvåger regeringens arbejde og bidrager til den offentlige politik, således at Kina kan 
drage fordel af de positive europæiske erfaringer. EØSU opfordrer til, at kontakterne og samarbejdet med 
civilsamfundet i Hongkong opretholdes. 
 
Det anbefales, at EØSU i snævert samarbejde med UNICE og EFS overvåger overgreb mod grundlæggende 
rettigheder og tilskynder Kommissionen til på rette vis at følge op herpå sammen med Europa-Parlamentet 
og kinesisk ØSU. Det anbefales, at EØSU undersøger, på hvilken måde virksomhedernes sociale ansvar og 
den internationale adfærdskodeks for multinationale virksomheder (især OECD-retningslinjerne) kan øve 
indflydelse på de udenlandske virksomheders bidrag til at udvikle regler for relationerne mellem 
arbejdsmarkedets parter i Kina. 
 
− Kontaktperson: Gatis Eglitis   
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. UDSATTE GRUPPER I SAMFUNDET 
 
• Vold mod kvinder i hjemmet  
− Ordfører: Renate Heinisch (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 416/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU mente, der bør fokuseres yderligere på problemet omkring vold mod kvinder i hjemmet, og besluttede 
derfor at udarbejde en initiativudtalelse. 
 
Kvinders sikkerhed og ligebehandling må som uadskillelige dele af menneskerettighederne være 
grundlæggende udgangspunkt for og principielt mindstekrav til alle nuværende og kommende EU-
medlemsstater. EØSU finder en fælleseuropæisk strategi, baseret på eksisterende traktatbestemmelser, hårdt 
tiltrængt. EØSU efterlyser pålidelige og sammenlignelige statistikker over vold mod kvinder i hjemmet i alle 
medlemsstaterne og i ansøger- og kandidatlandene, og alle medlemsstater skal som led i den kommende 
fælleseuropæiske strategi udarbejde en national handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i 
hjemmet. Planen skal rumme konkrete foranstaltninger for strategiens gennemførelse med særlig vægt på 
følgende punkter: 
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• den nationale lovgivning, 
• statistisk registrering af vold i hjemmet, 
• hjælpe- og støtteforanstaltninger over for faktiske og potentielle voldsofre, 
• fokusering på særlige grupper af ofre for vold i hjemmet, 
• præventive og repressive aktiviteter over for gerningsmændene, 
• finansiel og organisatorisk støtte til ngo’erne, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med 

forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet, gennemførelse af oplysningskampagner og 
uddannelsestiltag, hjælp og støtte til ofrene og aktiviteter over for gerningsmændene, 

• passende uddannelse af personale, som har til opgave i tide at spore vold i hjemmet og effektivt 
at hjælpe de berørte, 

• udpegelse af nationale rapportører til at indsamle, udveksle og bearbejde information og 
statistiske data om vold mod kvinder i hjemmet, 

• oplysningskampagner. 
 
Efter EØSU’s opfattelse er det absolut nødvendigt at finde nye løsninger med henblik på bekæmpelse af vold 
mod kvinder i hjemmet og sikre vidensdeling mellem landene og på EU-plan om god praksis inden for 
projekter og tiltag. 
 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
• Ungdomsretssystemet  
− Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
− Ref.: initiativudtalelse – CESE 414/2006  
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU anser det for hensigtsmæssigt, at der tages følgende skridt til udvikling af en fællesskabspolitik om 
ungdomskriminalitet og børne- og ungdomsret: 
 
For det første er det absolut nødvendigt at råde over opdaterede og sammenlignelige data om 
ungdomskriminalitetens udbredelse i de 25 EU-lande, således at man kan få et pålideligt kendskab til 
problemets art og omfang og de forskellige måder at tackle det på. De forskelle, der kan være mellem 
mandlige og kvindelige lovovertrædere, bør også tages med i betragtning. 
 
Set ud fra en kvalitativ synsvinkel vil det også være hensigtsmæssigt at råde over nogle minimumsstandarder 
eller fælles retningslinjer for alle medlemsstater - lige fra den forebyggende politik over politiets og 
retsvæsenets behandling af børn og unge, som er kommet i konflikt med straffeloven, til den 
socialpædagogiske og resocialiserende indsats.  
 
Det første skridt hen imod udarbejdelsen af sådanne minimumsstandarder er at opbygge et så præcist 
kendskab som muligt til de forskellige forhold og erfaringer i hver enkelt medlemsstat. Det kan gøres på 
forskellig vis - blandt andet ved at indsamle information via rundspørger i hver enkelt medlemsstat, som 
følges op med afholdelse af møder mellem eksperter og fagfolk på området, som kan udveksle erfaringer og 
god praksis. Sådanne møder kan få en permanent karakter gennem oprettelse af et ekspertnet, hvis 
sammensætning og opgaver er tilpasset det specifikke mål, der arbejdes hen imod. Endelig vil det for bedre  
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at styre overvejelserne og debatten om dette emne og nå ud til flest mulige institutioner, organisationer og 
enkeltpersoner være hensigtsmæssigt, at Kommissionen offentliggør en grønbog om emnet. 
 
Sideløbende med nævnte skridt eller i det mindste som næste trin i videnindsamlingen og tilnærmelsen 
mellem medlemsstaternes ungdomsretssystemer vil det være hensigtsmæssigt at oprette et europæisk 
observatorium om ungdomskriminalitet, hvilket vil gøre det lettere ikke alene løbende at undersøge dette 
fænomen, men også at formidle resultaterne og yde de kompetente myndigheder og institutioner råd og 
vejledning i forbindelse med beslutningstagningen.  
 
Der er behov for en operativ koordination mellem de berørte instanser og agenturer, således at 
ungdomskriminaliteten kan behandles på den tværfaglige og tværinstitutionelle måde, der – som understreget 
i udtalelsen - er den bedst egnede for dette fænomen. Det skyldes, at de mange forskellige aspekter af 
ungdomskriminalitet og børne- og ungdomsret er omfattet af forskellige EU-politikker (fri bevægelighed, 
sikkerhed og retlige anliggender, ungdom, almen og faglig uddannelse, beskæftigelse og sociale 
anliggender). 
 
Da denne problematik har en åbenbar social og borgerretlig dimension må man ikke forsømme at inddrage 
civilsamfundets organisationer og fagfolk, som er direkte knyttet til dette område (den "tredje" sektors 
organisationer, foreninger, familier, ngo'er osv.), så de kan bidrage til udformningen og den senere 
anvendelse af de programmer og strategier, der udvikles i EU. 
 
I forbindelse med den sociale reintegration af mindreårige og unge lovovertrædere vil det også være 
nødvendigt at tage hensyn til fagforeningernes og arbejdsgiverorganisationernes og deres specifikke 
dialogforas rolle i udformningen af løsningsmodeller, som kan muliggøre social og erhvervsmæssig 
integration af unge socialt marginaliserede. Hertil fordres medvirken fra alle berørte aktørers side, da social 
og erhvervsmæssig integration er en af de vigtigste veje frem mod en reintegration af disse unge i vort 
samfund. 
 
− Kontaktperson:  Stefania Barbesta 
    (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. MILJØ: FORURENINGSBEKÆMPELSE OG UDNYTTELSE AF 
 NATURRESSOURCERNE 
 
• Fornybare råstoffer  
– Ordfører: Bernd Voss (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 410/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
Fornybare råstoffer defineres som landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter, der ikke udnyttes som 
fødevarer eller foder. Hertil regnes således alt, hvad der er skabt ved fotosyntese og ved livsprocesserne i 
leddene efter denne. Der er tale om oplagret solenergi. Biomasse kan i den forbindelse bruges som materiale 
eller energikilde.  
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Fremstillingen af fornybare råstoffer er sammen med fremstillingen af fødevarer og fodermidler én af 
hovedopgaverne inden for landbrugsdrift. Med afsæt i traditionel viden kombineret med nye teknologier og 
kreativ forskning har man i dag mangfoldige nye udnyttelsesmuligheder på områderne energi, 
lægemiddelvidenskab, bygge- og anlægsvirksomhed, kemi og transport. 
 
EØSU konstaterer, at det ikke er den udbudte mængde af færdigdyrkede eller allerede i dag dyrkbare, 
fornybare råstoffer, der er den begrænsende faktor for udviklingen af denne sektor. Det er udviklingen inden 
for forarbejdningsteknologierne i forhold til de mulige produkter på markedet, der står i stampe. Det er på 
den baggrund problematisk, at forskning i og udvikling af teknologier til fornybare råstoffer blev stærkt 
forsømt i det 6. rammeprogram for forskning. EØSU efterlyser gennemgribende forbedringer, specielt 
ressourcer til udvikling af fornybare råstoffer i det kommende 7. rammeprogram for forskning. EØSU 
anmoder især om flere budgetmidler til fremstilling af materialer på basis af fornybare råstoffer, så fokus 
ikke blot er på energiudvinding fra biomasse. Dette vil kræve en betydelig forhøjelse af budgettet. 
 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg går udtrykkeligt ind for, at EU formulerer målsætninger for 
de vedvarende råstofkilders andel. Udvalget foreslår 4x25 frem til 2020, dvs. henholdsvis 25% strøm, varme, 
brændstof og nye materialer som f. eks. kompositmaterialer, naturfiberforstærkede syntetiske stoffer eller 
andre oliekemiske produkter. 
 
EØSU fremhæver, at det på alle indsatsområder (strøm, varme, brændstof samt materialeudnyttelse) er helt 
afgørende, at der udvikles og gennemføres effektive markedsføringsforanstaltninger. Her kunne visse 
medlemslandes energiforsyningslove tjene som gode eksempler. Det er vigtigt med en fleksibel udformning, 
der giver investorer sikkerhed og incitamenter til investering i nye teknologier, og som tager hensyn til 
forskellige udgangspunkter, f. eks. med hensyn til teknologi og stordriftsfordele. 
 
–    Kontaktperson: Annika Korzinek   
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Træ som energikilde i et udvidet EU 
– Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser – FI) 
 
– Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 411/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
Europas skovreserver (træstammevolumen i kubikmeter uden restbiomasse) voksede med ca. 30 procent, da 
EU fik ti nye medlemsstater i 2004. Næsten 30 procent af væksten er stadig uudnyttet, hvilket indebærer, at 
EU’s skovkapital vokser og har gjort det de sidste 50 år. En del af denne uudnyttede træmængde (170 mio. 
m3) består af småtræ, som kun kan anvendes til energi. 
 
Af skovhugstrester efter hugst af stammetræ og anden skovfældning, der egner sig til energiproduktion, 
efterlades årligt 173 mio. m3 i skovene. Under hensyntagen til de tekniske, økonomiske og økologiske 
begrænsninger skønnes det, at 70 mio. m3 af denne mængde i form af skovhugstrester og stammer kan 
udnyttes. Skovindustriens biprodukter (sortlud, bark, savsmuld m.v.) og genbrugstræ rummer det største 
potentiale og udnyttes allerede effektivt i mange lande, navnlig i forbindelse med integreret skovindustri. 
Energianvendelse baseret på biprodukter og genbrugstræ kunne komme op på 30-50 procent af anvendelsen 
af råtræ. 
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EØSU finder derfor, at formålet med at anvende træ som brændsel først og fremmest er at anvende et 
uudnyttet europæiske energipotentiale og samtidig mindske udledningen af CO2-drivhusgasser. Det er også 
vigtigt at være opmærksom på skovenes nyttefunktioner i almenhedens interesse (beskyttelsesfunktioner og 
biodiversitet). Øget anvendelse af træbrændsler gør det også lettere at anvende det uudnyttede 
råstofpotentiale til industriel forarbejdning. Anvendelse af træ som energikilde kan være med til at bekæmpe 
klimaændringerne, øge EU’s selvforsyning på energiområdet og forbedre energiforsyningssikkerheden - alle 
energipolitiske mål i EU.  
 
EØSU mener, at øget anvendelse af træbrændsel stiller krav om en langsigtet strategi, der fjerner regulering, 
der forhindrer og begrænser en mere udbredt anvendelse. Med henblik på anvendelsen af træbaseret energi 
bør der skabes lige rammevilkår, ved at man fjerner skatte- og støttetiltag, som begunstiger fossile 
brændstoffer. For faste træbrændsler er der offentliggjort en europæisk specifikation vedrørende 
kvalitetskrav og -kategorier. Det er også vigtigt, at man i alle lande øger den bæredygtige anvendelse af træ, 
og at brændstofmarkedet åbnes for industrielle biprodukter, for træmateriale fra skovene til energiproduktion 
og for forarbejdede træbrændsler. 
 
Udvalget konstaterer, at der i EU kun er ringe kendskab til træbrændsels potentiale og 
anvendelsesmuligheder. Man bør i alle nuværende og kommende medlemsstater gøre bedre status over 
træressourcer, som anvendes til energiformål, da en sådan viden er grundlaget for bæredygtig udvikling. Der 
er her behov for en differentieret tilgang. Således må der i de store mellemeuropæiske løvskovsområder 
bevares et tilstrækkeligt potentiale af træ til at sikre artsmangfoldigheden i skovene. 
 
EØSU mener, at øget anvendelse af træ som brændsel i nogle områder er et vigtigt led i bekæmpelsen af 
skovbrande. Øget anvendelse, især inden for energiproduktionen, kan mindske faren for skovbrande og 
reducere deres antal. 
 
–    Kontaktperson: Filipa Pimentel   
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 
• Tildeling af kvoter af hydrofluorcarboner  
–   Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
–   Ref.:  KOM(2004) 550 endelig – CESE 405/2006 
 

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

* * * 
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