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

Nr. 16/06 Adgangsfaciliteter for besøgsgrupper (mindst 10 personer), som er indbudt af 
   et medlem 
 
Nr. 17/06 Foranstaltninger, der er iværksat eller påtænkes iværksat for yderligere at  
   forbedre Europa-Parlamentets mailsysstem 

 
 Nr. 18/06 Godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance - formularer for  
   tjenestekontrakter 
 
 
 
 
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 
 
 
 

OFFICIEL MEDDELELSE OM UDPEGELSE  
AF EN RUMÆNSK OBSERVATØR I EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
På mødet den 26. april 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

Silvia Adriana TICĂU 
 
 
var udpeget til observatør for Rumænien i Europa-Parlamentet i stedet for Şerban NICOLAE (RO/PSE) med 
virkning fra den 10. april 2006. 
 
 

* * * 
 
 
 

MANDATOPHØR FOR SEKS ITALIENSKE MEDLEMMER 
AF EUROPA-PARLAMENTET 

 
 
 
På mødet den 27. april 2006 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at 
 
 

BERTINOTTI Fausto (GUE-NGL / IT) 
BONINO Emma (ALDE / IT) 
CESA Lorenzo (PPE-DE / IT) 
DI PIETRO Antonio (ALDE / IT) 
LETTA Enrico (ALDE / IT) 
PROCACCI Giovanni (ALDE / IT) 

 
 

var blevet valgt ind i det italienske parlament, og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i 
akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 4, stk. 1, i 
forretningsordenen, at deres mandat i Europa-Parlamentet var ophørt med virkning fra den 28. april 
2006.  
 
 
 

* * * 
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING 
 
 
 
På mødet den 4. april 2006 blev Europa-Parlamentet underrettet om, at den meddelelse om IND/DEM-
Gruppens sammensætning, som der var henvist til i protokollen fra mødet den 16. marts 2006, var taget 
tilbage.  
 
Det kunne derfor fastslås, at følgende medlemmer: 
 
 

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 
 
 

ikke var ophørt med at være medlemmer af IND/DEM-Gruppen pr. 15. marts 2006. 
 
 
 

* * * 
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER  
Situationen den 04.05.2006) 
 
 
Stiller Emne Nr 

   

Margie Sudre Den Europæiske Unions Solidaritetsfond P-1249/06 

Esko Seppänen Opsigelser i UPM Kymmene P-1250/06 

Bernat Joan i Marí Mindre slagterier E-1251/06 

Bernat Joan i Marí Bortskaffelse af animalske biprodukter som affald E-1252/06 

Manolis Mavrommatis Copyright og adgang til viden i udviklingslandene E-1253/06 

Georgios Karatzaferis Fællesskabets embedsmænds manglende overholdelse af 
EU-afgørelser 

E-1254/06 

Georgios Karatzaferis Fællesskabets embedsmænds manglende overholdelse af 
EU-afgørelser 

E-1255/06 

Georgios Karatzaferis Problemer med opførelse af offentlige bygninger i 
Grækenland 

E-1256/06 

Georgios Karatzaferis Udnyttelsen af bevillingerne i Grækenland på lavpunktet E-1257/06 

Georgios Karatzaferis Diskrimination imod sigøjnere og personer med særlige 
behov i Grækenland 

E-1258/06 

Georgios Karatzaferis Heksejagt for åben skærm og underminering af 
demokratiet og pressefriheden 

E-1259/06 

Robert Kilroy-Silk Drab på trækfugle i Malta E-1260/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trakia-motorvejskoncessionen i Bulgarien og rødt kort 
fra Rådet 

E-1261/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Trakia-motorvejskoncessionen i Bulgarien og rødt kort 
fra Kommissionen 

E-1262/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Rådets holdning til, om Bulgarien er klar til EU-
medlemskab 

E-1263/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Kommissionens holdning til, om Bulgarien er klar til 
EU-medlemskab 

E-1264/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven Afstemning den 1. marts 2006 i den bulgarske 
nationalforsamling om arkiver fra den tidligere totalitære 
efterretningstjeneste Darzavna Sigurnost 

E-1265/06 
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Elly de Groen-Kouwenhoven Afstemning den 1. marts 2006 i den bulgarske 
nationalforsamling om arkiver fra den tidligere totalitære 
efterretningstjeneste Darzavna Sigurnost 

E-1266/06 

Roger Helmer Forslag om at forbyde eller begrænse anvendelsen af 
stryknin som skadedyrsbekæmpelsesmiddel 

E-1267/06 

Esko Seppänen Sukkerkvoter E-1268/06 

Dimitrios Papadimoulis Operativ plan for et nyt luftfartsselskab i Grækenland P-1269/06 

José Ribeiro e Castro Kombineret forbrænding i Portugal P-1270/06 

Dimitrios Papadimoulis Forvaltning af indtægterne fra privatiseringer E-1271/06 

Dimitrios Papadimoulis Lovgivning for samarbejde mellem den offentlige og 
den private sektor 

E-1272/06 

Dimitrios Papadimoulis Eurostats afgørelse om registrering af udgifter til militær 
udrustning 

E-1273/06 

Daniel Hannan Sygesikring i Nederlandene E-1274/06 

Cristiana Muscardini "Smileagain" E-1275/06 

Cristiana Muscardini Sikkerhed på havet E-1276/06 

José Ribeiro e Castro Cuba - Europæisk initiativ for demokrati og 
menneskerettigheder 

E-1277/06 

Georgios Karatzaferis Indstilling af GMAT-prøverne i Grækenland P-1278/06 

Georgios Karatzaferis Medfinansiering af byggeri af offentlige bygninger i 
Grækenland 

E-1279/06 

Georgios Karatzaferis Oversvømmelser ved Evros E-1280/06 

Georgios Karatzaferis Annoncering med opfordring til indgivelse af 
ansøgninger om ansættelse i det offentlige i Grækenland 

E-1281/06 

Georgios Karatzaferis Spørgsmål E-4930 om udnyttelsen i Grækenland E-1282/06 

Glyn Ford Lighed mellem kønnene på fodboldområdet E-1283/06 

Glyn Ford Fodbold som international handel E-1284/06 

Françoise Grossetête Foranstaltninger til kræftbekæmpelse E-1285/06 

Cristiana Muscardini Internettet og vold i Milano E-1286/06 

Cristiana Muscardini Internettet og vold i Milano E-1287/06 

Carl Schlyter Piratkopierede plantebeskyttelsesmidler P-1288/06 

Kyriacos Triantaphyllides Solanas erklæringer om Milosevic' død E-1289/06 

Kyriacos Triantaphyllides Solanas erklæringer om den afdøde Milosevic E-1290/06 
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Kyriacos Triantaphyllides Den tidligere jugoslaviske præsident Milosevic' død E-1291/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Foranstaltninger til bekæmpelse af prostitution E-1292/06 

Hiltrud Breyer Kvinders menneskerettigheder i Tyrkiet E-1293/06 

Maria Matsouka Nedslående beskæftigelsestal for den private sektor i den 
private sektor i Grækenland i 2005 

E-1294/06 

Maria Matsouka Den fortsat alarmerende udbredelse af diskrimination 
imod kvindelige arbejdstagere i EU 

E-1295/06 

Maria Matsouka Ophævelse af forbuddet mod import af levende 
slagtekvæg, oksekød og oksekødsprodukter fra Det 
Forenede Kongerige 

E-1296/06 

Manolis Mavrommatis FIFA's intervention til sikring af at kampene afvikles 
uden problemer 

E-1297/06 

Georgios Karatzaferis EU-støtte til de tyrkiske cyprioter E-1298/06 

Georgios Karatzaferis Fællesskabsstøtte til forvaltning af grænser E-1299/06 

Georgios Karatzaferis Anvendelse af EU-støtte i Grækenland E-1300/06 

Monica Frassoni Idrosøen (Brescia, Italien) E-1301/06 

Christofer Fjellner ESA og spillemonopolvirksomhed P-1302/06 

Erik Meijer Ophævelse af bankgaranti på 21 373 € vedrørende 
"Agreement n. 2004-5049/001-001 CNA CNA" for 
mindekomiteerne for kvindekoncentrationslejren 
Ravensbrück 

P-1303/06 

Sajjad Karim Fængsling og tortur i Irak E-1304/06 

Alyn Smith Studerendes mobilitet E-1305/06 

Robert Evans Herreløse hunde E-1306/06 

Christofer Fjellner Euromillioner E-1307/06 

László Surján Forbindelserne mellem EU-institutionernes 
sprogtjenester 

E-1308/06 

Erik Meijer Udgiftsstop for mindekomiteerne for 
kvindekoncentrationslejren Ravensbrück på grund af 
forsinket slutafregning af støtte og bankgaranti 

E-1309/06 

Ilda Figueiredo EU-støtte på det sociale område E-1310/06 

Ilda Figueiredo Støtte til foretagendet Ilhas Verdes E-1311/06 

 Spørgsmål annulleret E-1312/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Beskyttet geografisk betegnelse "Faba de Lourenzá" P-1313/06 
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Glyn Ford De handelsmæssige følger af kravet om registrering af 
monomerer i henhold til Reach 

E-1314/06 

Pia Locatelli Situationen for udstationerede nationale eksperter E-1315/06 

Roger Helmer Finansiering af tyrkisk-cypriotiske ngo'er P-1316/06 

Salvador Garriga Polledo Støtte til omstrukturering af stålvirksomheder i Europa E-1317/06 

Bart Staes og andre Tallene i Maltas officielle rapport om forårsjagt E-1318/06 

Bart Staes og andre Mangelfuld gennemførelse af 
overgangsforanstaltningerne om fældefangst 

E-1319/06 

Bart Staes og andre Forsinket omsættelse af fugledirektivet E-1320/06 

Albert Maat Fortabelse af valgret for EU-borgere, der er bosiddende i 
et andet EU-land end det land, hvor de er statsborgere 

E-1321/06 

Jan Mulder Japans importforbud for nederlandske fjerkræprodukter 
og fremme af afsætningen af produkter fra bedrifter, 
hvor fjerkræet er blevet vaccineret 

E-1322/06 

Mario Mauro Eutanasi E-1323/06 

Bart Staes Overskridelse af grænseværdierne for svævestøv i 
Belgien 

E-1324/06 

Ivo Belet Valgret og valgbarhed for ikke-belgiske EU-borgere P-1325/06 

Dimitrios Papadimoulis Administrativ godkendelse til præstering af 
tjenesteydelser inden for cabotagesejlads 

E-1326/06 

Mario Borghezio Tyrkiets forsøg på at bortcensurere filmen om det 
armenske folkemord 

E-1327/06 

Mario Borghezio Tyrkiets forsøg på at bortcensurere filmen om det 
armenske folkemord 

E-1328/06 

Georgios Karatzaferis Stationær gadehandel E-1329/06 

Alyn Smith Menneskerettighedskrænkelser af det kurdiske folk i 
Tyrkiet 

E-1330/06 

Edit Herczog Overvågning af henstillingen om kollektiv, 
grænseoverskridende forvaltning af copyright og 
beslægtede rettigheder for lovlige online musik-tjenester 

E-1331/06 

Sajjad Karim Det Strategiske Partnerskab Indien-EU og spillet om 
viden 

E-1332/06 

Glenys Kinnock, Glyn Ford og 
Claude Moraes 

EU sort historie-måned E-1333/06 

Sajjad Karim Menneskerettigheder i Qatar E-1334/06 
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Elspeth Attwooll Jagt på fugle i Malta E-1335/06 

Baroness Sarah Ludford Tilgængeligheden af Kommissionens netsteder E-1336/06 

Cecilia Malmström Medicinprogram i Zimbabwe E-1337/06 

Bairbre de Brún Affaldsdeponeringsanlæg i Belfast-området P-1338/06 

Stavros Arnaoutakis Gentagne oversvømmelser i grænseområdet ved Evros P-1339/06 

Emilio Menéndez del Valle Israelsk angreb på fængslet i Jeriko E-1340/06 

Dan Jørgensen Canadisk sæljagt E-1341/06 

Herbert Bösch Anklager mod OLAF for nepotisme E-1342/06 

Herbert Bösch Tildeling af en kontrakt på sikkerheds- og 
overvågningstjenester i Luxembourg 

E-1343/06 

Mathieu Grosch Gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, 2002/15/EF E-1344/06 

 Spørgsmål annulleret E-1345/06 

Frieda Brepoels Bortførelsen af Abdul Achmadov E-1346/06 

Eija-Riitta Korhola Bioenergi E-1347/06 

Katerina Batzeli Katastrofe i amtet Evros P-1348/06 

Alyn Smith Kirkeorgler E-1349/06 

Anne Van Lancker og Glenys 
Kinnock 

Budgetallokering mellem lande der er berettiget til de 
ledsageforanstaltninger der gælder for lande omfattet af 
Sukkerprotokollen 

E-1350/06 

Graham Watson Israels gennemtvingelse af ensidige grænser i Palæstina E-1351/06 

Sophia in 't Veld Den sociale boligsektor E-1352/06 

Ulrich Stockmann Europæisk pandemibekæmpelse E-1353/06 

Graham Watson Britiske notarer, der arbejder i Frankrig og Spanien E-1354/06 

Andrew Duff Europæiske orgler E-1355/06 

Ashley Mote Overtagelsestilbud E-1356/06 

Ashley Mote EU-pensionsbestemmelser E-1357/06 

Ashley Mote Metersystemet eller britisk standard E-1358/06 

Ashley Mote Nedskæringer i sundhedssektoren E-1359/06 

Ashley Mote Det Europæiske Råd for Økonomisk Udvikling (EEDC) E-1360/06 

Ashley Mote Unøjagtig og ufuldstændig revision E-1361/06 

Ashley Mote Økologisk landbrug E-1362/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

17

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

Cristobal Montoro Romero Olivenolie P-1363/06 

Werner Langen Flytning af virksomheder P-1364/06 

Charles Tannock Sagen om Abdul Rahman, der under trussel om 
dødsstraf er anklaget for apostasi i Afghanistan. 

P-1365/06 

Rosa Miguélez Ramos Fabriksskib med tilladelse til at drive fiskeri på Great 
Sole-bankerne 

E-1366/06 

Hiltrud Breyer Teknologiplatformen "Plants for the Future E-1367/06 

Robert Goebbels Fortolkning af den kombinerede toldnomenklatur E-1368/06 

Konstantinos Hatzidakis Grænseoverskridende mobilitet og beskæftigelse i EU E-1369/06 

Konstantinos Hatzidakis Udgifter til forskning og teknologi i EU's medlemsstater E-1370/06 

Konstantinos Hatzidakis Forsikringskassernes forpligtelser i Grækenland og i EU E-1371/06 

Dimitrios Papadimoulis Pensionsordning for offentligt ansatte og medlemmer af 
de græske væbnede styrker 

E-1372/06 

Charles Tannock Sagen om Abdul Rahman, der under trussel om 
dødsstraf er anklaget for apostasi i Afghanistan. 

E-1373/06 

Ashley Mote Publikationssvindel E-1374/06 

Ilda Figueiredo Beskyttelse af vinavlere i forbindelse med 
markedsføring af vin 

E-1375/06 

Ilda Figueiredo Skotøjsindustriens situation i EU E-1376/06 

Ilda Figueiredo Kvinder og sport E-1377/06 

Ilda Figueiredo Beskyttelse af flersprogethed E-1378/06 

Rosa Miguélez Ramos Fugleinfluenza - foranstaltninger til støtte for markedet P-1379/06 

Anne Jensen Belarus P-1380/06 

Thomas Ulmer Rygning ved VM i fodbold P-1381/06 

Georgios Papastamkos Planer om at bygge atomreaktorer i Tyrkiet P-1382/06 

Cristiana Muscardini Afghanistan og menneskerettigheder P-1383/06 

 Spørgsmål annulleret P-1384/06 

Marcin Libicki Kommissionsmedlem Joaquín Almunias udtalelser om 
datoen for Polens tiltrædelse af euroområdet 

P-1385/06 

Gay Mitchell Revisionsprocedure E-1386/06 

Gay Mitchell Adoption af rumænske børn E-1387/06 

Gay Mitchell Handel med kvinder og prostitution under VM i fodbold E-1388/06 
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Gay Mitchell Handel med kvinder og prostitution under VM i fodbold E-1389/06 

Marc Tarabella Ændring af direktivet om garantier i forbindelse med 
forbrugsvarer 

E-1390/06 

Willy Meyer Pleite Humanitær katastrofe ved de kanariske kyster (Spanien) E-1391/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelse af fællesskabsbestemmelserne ved 
udvidelsen af landevej M-501 i Spanien 

E-1392/06 

Dan Jørgensen Ulovlig eksport af elektronisk affald til ikke-OECD-
lande 

E-1393/06 

Heinz Kindermann og andre Håndtering og bekæmpelse af bestemte kvægsygdomme 
i Den Europæiske Union 

E-1394/06 

Hiltrud Breyer Oplysninger om størrelsen af den EU-støtte den tyske 
delstat Nordrhein-Westfalen har modtaget fra januar 
2000 til december 2005 

E-1395/06 

Hiltrud Breyer Sammensætningen af de af Kommissionen nedsatte 
ekspertgrupper og udvalg 

E-1396/06 

Georgios Papastamkos Planer om at bygge atomreaktorer i Tyrkiet E-1397/06 

Glyn Ford Verserende internationale adoptionssager i Rumænien E-1398/06 

Glyn Ford Air Koryo E-1399/06 

Thomas Wise Jagt på Malta E-1400/06 

Sharon Bowles Generaldirektoratet for Konkurrence - samråd E-1401/06 

Thijs Berman Direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af 
slagtekyllinger 

P-1402/06 

Robert Kilroy-Silk Manglende konkurrenceevne i EU E-1403/06 

Robert Kilroy-Silk Britiske skatteyderes støtte til Hamas E-1404/06 

Bill Newton Dunn Syvende rammeprogram for forskning E-1405/06 

Witold Tomczak Beskæftigelse af polakker i Kommissionen E-1406/06 

 Spørgsmål annulleret E-1407/06 

Marta Vincenzi Beskæftigelse P-1408/06 

Robert Evans Rumænsk lovgivning vedrørende religion P-1409/06 

Raül Romeva i Rueda Vandbygningsprojekter i Castilla - La Mancha (Spanien) E-1410/06 

Jutta Haug Subventioner over EU-budgettet E-1411/06 

David Hammerstein Mintz, Sepp 
Kusstatscher og Claude Turmes 

De menneskelige, økologiske og økonomiske 
konsekvenser af Chernobyl 

E-1412/06 
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Marie Isler Béguin, Pierre 
Jonckheer og Bart Staes 

Støtte fra Kommissionen til ofre for Chernobyl-ulykken E-1413/06 

Rebecca Harms og andre Indvirkningen af radioaktivt nedfald fra Chernobyl på 
mennesker og biosfæren 

E-1414/06 

Kathalijne Buitenweg, Monica 
Frassoni og Caroline Lucas 

Håndtering af radioaktivt affald fra Chernobyl E-1415/06 

Caroline Lucas Transporttid og lastetæthed for fjerntransport af dyr E-1416/06 

Péter Olajos Ulovlig skovhugst i Rumænien P-1417/06 

Paweł Piskorski Anerkendelse i Tyskland af polske lægers uddannelse P-1418/06 

Herbert Bösch Kvaliteten af Kommissionens sprogkurser E-1419/06 

Cem Özdemir Indvirkningen af de hydroelektriske kraftværker i Ilisu 
og Yusufeli i Tyrkiet på fire særligt beskyttede områder 
under EU's fugledirektiv 

E-1420/06 

Marie-Noëlle Lienemann og 
Maria Matsouka 

Den franske lov vedrørende den særlige arbejdskontrakt 
for unge, der ansættes i deres første job, fører til sociale 
konflikter og øger usikkerheden på arbejdsmarkedet 

E-1421/06 

Marc Tarabella Anvendelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved 
aflysning eller lange forsinkelser 

E-1422/06 

Erik Meijer Virkningen af de svindende muligheder for en tidlig 
tiltrædelse af EU på den offentlige mening i Kroatien og 
frygten for, at der ikke vil kunne oprettes et marked i 
Balkan 

E-1423/06 

Erik Meijer Femte privatiseringsfase af tidligere offentlig ejendom i 
Kroatien og hvorvidt dette sker som led i en frit valgt 
politik eller for at overholde forpligtelser, der er pålagt 
fra EU's side 

E-1424/06 

Paweł Piskorski De kristnes situation i Afghanistan E-1425/06 

Georgios Karatzaferis Afslaget på Thessalonikis ansøgning om værtskabet for 
Expo 2008 

E-1426/06 

Georgios Karatzaferis Afslaget på Thessalonikis ansøgning om værtskabet for 
Expo 2008 

E-1427/06 

Georgios Karatzaferis Finansiering af projekter i Thessaloniki E-1428/06 

Georgios Karatzaferis Projekter med henblik på at højne det teknologiske 
niveau i Thessaloniki 

E-1429/06 

Georgios Karatzaferis Ombygning af havnen i Thessaloniki E-1430/06 
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Georgios Karatzaferis Juridiske forpligtelser inden for den tredje 
fællesskabsstøtteramme i Grækenland 

E-1431/06 

Georgios Karatzaferis Finansiering af vejprojekter i Thessaloniki E-1432/06 

Georgios Karatzaferis Det særlige forvaltningsorgan for Interreg E-1433/06 

Georgios Karatzaferis Oprettelse af et internationalt universitet i Thessaloniki E-1434/06 

Georgios Karatzaferis Det græske postvæsen (ELTA) og urbane 
sundhedscentre i Thessaloniki-regionen 

E-1435/06 

Georgios Karatzaferis Parkeringskældre i Thessaloniki E-1436/06 

Antonio Tajani og andre Fællesskabsfinansiering af Athen lufthavn E-1437/06 

Antonio Tajani, Mario Mauro og 
Iles Braghetto 

Formodet dødsdom mod en afghansk statsborger, som er 
konverteret til katolicismen 

E-1438/06 

María Salinas García EF-domstolens dom vedrørende bomuldsreformen P-1439/06 

Anna Záborská Videnskabeligt grundlag/referencer for Kommissionens 
beretning 

P-1440/06 

Chris Davies Gennemførelse af princippet om, at forureneres skal 
betale, i vand-rammedirektivet 

P-1441/06 

Armando Dionisi De minimis-reglen og transportsektoren P-1442/06 

Roberta Angelilli Roms almene anlægsplan - eventuel overtrædelse af EU-
bestemmelserne om strategisk miljøvurdering 

P-1443/06 

María Salinas García Beskyttelse af den iberiske los E-1444/06 

Dan Jørgensen Den tyske pantordning E-1445/06 

Alexander Alvaro Lagring af data E-1446/06 

Georgios Karatzaferis Krænkelse af Grækenland og EU i videoindslag om 
Grækenland i forbindelse med Det Europæiske Melodi 
Grandprix 

E-1447/06 

Dimitrios Papadimoulis Selskabers ulovlige dyretransporter E-1448/06 

Dimitrios Papadimoulis Transeuropæiske transportnet E-1449/06 

Dimitrios Papadimoulis Havnen i Famagousta E-1450/06 

Dimitrios Papadimoulis Privilegier for den græske landbrugsbank E-1451/06 

Chris Davies Ordningen for handel med kvoter E-1452/06 

Chris Davies Ordningen for handel med kvoter og konkurrenceevnen E-1453/06 

Chris Davies Udelukkelse af tørv i miljømærket for 
jordforbedringsmidler og vækstmedier 

E-1454/06 
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Chris Davies Direktivet om udrangerede køretøjer E-1455/06 

Chris Davies EU-direktivet om kliniske forsøg E-1456/06 

Robert Kilroy-Silk Racistisk litteraturpris E-1457/06 

Robert Kilroy-Silk Børnemishandling i religiøse islamiske skoler E-1458/06 

Robert Kilroy-Silk Franske racister E-1459/06 

Robert Kilroy-Silk Tvangsægteskaber E-1460/06 

Margrietus van den Berg Fiskeriaftale med Vestafrika E-1461/06 

Margrietus van den Berg Den Europæiske Investeringsbank E-1462/06 

Brigitte Douay Færdiggørelse af Seine-Escaut-kanalen P-1463/06 

Georgios Karatzaferis EU-støtte til grækere i udlandet E-1464/06 

Kyriacos Triantaphyllides Fortsat tilstedeværelse af tyrkiske tropper i Cypern E-1465/06 

Kyriacos Triantaphyllides Indgriben i det tyrkiske retsvæsen E-1466/06 

Kyriacos Triantaphyllides Tyrkiet underlagt militæret E-1467/06 

Gisela Kallenbach Finansiering af krigsforbryderdomstol i Bosnien-
Hercegovina 

E-1468/06 

Gisela Kallenbach Finansiering af krigsforbryderdomstol i Bosnien-
Hercegovina 

E-1469/06 

Robert Kilroy-Silk Muslim truet med dødsdom for at konvertere til 
kristendommen 

E-1470/06 

Bart Staes Handel med organer fra henrettede fanger i Kina E-1471/06 

Bart Staes Handel med organer fra henrettede fanger i Kina E-1472/06 

István Pálfi Korrekt anvendelse af den økonomiske 
førtiltrædelsesstøtte i Rumænien og Bulgarien 

P-1473/06 

Joseph Muscat Fredelige demonstrationer P-1474/06 

Richard Corbett Udviklingsprojekt i Whitby Upper Harbour Marina E-1475/06 

Linda McAvan Affald fra mennesker og spildevand i dyrefoder E-1476/06 

Péter Olajos EU-foranstaltninger til støtte for 
landbrugsmiljøaktiviteter i Ungarn 

E-1477/06 

Jonas Sjöstedt Kommissionens syn på svenske almennyttige 
boligforeninger 

E-1478/06 

Glyn Ford Hygrades fabrikker i Chard (Somerset) og Chippenham 
(Wiltshire) 

P-1479/06 

Glyn Ford Verserende internationale adoptionssager i Rumænien E-1480/06 
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Glyn Ford Tidevandsenergi E-1481/06 

Glyn Ford Finansielle midler til vedvarende energi 2000-2005 E-1482/06 

Hélène Goudin Skadelige skadedyrsbekæmpelsesmidler E-1483/06 

Hélène Goudin Fiskeriaftale EU/Senegal E-1484/06 

Hélène Goudin Beskyttede naturtyper og arter i EU P-1485/06 

Rebecca Harms Følgevirkninger i Den Europæiske Union af Tjernobyl-
atomkraftulykken i 1986 

P-1486/06 

Katerina Batzeli og Evangelia 
Tzampazi 

Den offentlige græske elektricitetsvirksomheds (DEI) 
udgifter til køb af forureningsrettigheder 

E-1487/06 

Jill Evans Uanmodede telefonopkald E-1488/06 

Mary McDonald Den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed E-1489/06 

Mary McDonald Finansiering af den europæiske handlingsplan for miljø 
og sundhed 

E-1490/06 

Mary McDonald Udearbejdende kvinder og børnepasning E-1491/06 

Mary McDonald Biobrændsel E-1492/06 

Mary McDonald EU's statsstøtteregler E-1493/06 

Mary McDonald Hvidbog om en europæisk kommunikationspolitik og 
det irske sprog 

E-1494/06 

Mary McDonald Overensstemmelse med REACH-lovgivningen E-1495/06 

Mary McDonald Procedure for udvælgelse af lokaliteter til opførelse af 
rensningsanlæg 

E-1496/06 

Mary McDonald En integreret europæisk energipolitik E-1497/06 

Mary McDonald Særlige bevaringsområder E-1498/06 

Mary McDonald Den fælles fiskeripolitik E-1499/06 

Chris Davies Svineavl og dyrevelfærd E-1500/06 

Chris Davies Forbrugeroplysning om æg E-1501/06 

Chris Davies Direktiv om æglæggende høner E-1502/06 

Chris Davies WTO-forhandlinger og dyrevelfærd E-1503/06 

Camiel Eurlings EU-indsats til fordel for arresterede fredelige 
demonstranter i Minsk og fælles europæisk indsats i 
OSCE 

E-1504/06 

Luis de Grandes Pascual De rumænske domstoles uafhængighed P-1505/06 
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Maria Matsouka Følgevirkningerne af den franske lov om en 
indslusningskontrakt: sociale konflikter og forværring af 
usikre ansættelsesforhold på arbejdsmarkedet 

P-1506/06 

Véronique De Keyser Hamas' status P-1507/06 

Rosa Miguélez Ramos Samfinansiering af markedsforanstaltninger under den 
fælles landbrugspolitik 

E-1508/06 

Josu Ortuondo Larrea Den miljømæssige og socioøkonomiske indvirkning af 
anlæggelsen af yderhavnen i Punta Langosteira i La 
Corogne (Galicien, Spanien) 

E-1509/06 

Daniel Caspary Forfølgelse af kristne i Bethlehem E-1510/06 

Daniel Caspary Forfølgelse af kristne i Bethlehem E-1511/06 

Kyriacos Triantaphyllides Den europæiske forfatning og bemærkninger fra den 
polske præsident 

E-1512/06 

Kyriacos Triantaphyllides Første ansættelseskontrakter og uro i Frankrig E-1513/06 

Kyriacos Triantaphyllides Miljøforurening E-1514/06 

Dimitrios Papadimoulis Udbudsprocedure vedrørende strømforsyningskontrakter 
i Grækenland 

E-1515/06 

Nikolaos Sifunakis og Katerina 
Batzeli 

Forhandlinger om en løsning i sagen om Olympic 
Airways 

E-1516/06 

Margrietus van den Berg EU-ambassadørernes trojkas besøg i Vestpapua E-1517/06 

Margrietus van den Berg EU-ambassadørernes trojkas besøg i Vestpapua E-1518/06 

Avril Doyle Overførsel af affald fra Dublin til det europæiske 
fastland 

E-1519/06 

Mary McDonald Adgang til gratis retshjælp E-1520/06 

James Elles Anmodning om Det Forenede Kongeriges fortsatte 
fritagelse fra opkrævning af fuld moms- og afgiftssats på 
farvet diesel til sejlads med private fritidsfartøjer i 
henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF 

E-1521/06 

Bart Staes Menneskerettigheder i Tyrkiet - mordet på Ferho og 
Fatim Akgül 

E-1522/06 

Ilda Figueiredo Støtte til vandforsyningen i Algarve E-1523/06 

Ilda Figueiredo Støtte til de befolkninger, der er berørt af skovbrande E-1524/06 

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte til projekter til oprensning og fjernelse 
af forurening i Algarve 

E-1525/06 

Ilda Figueiredo Bekæmpelse af udnyttelse af portugisiske arbejdstagere i 
Holland og andre lande 

E-1526/06 
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Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte til opførelsen af en rundkørsel på IC 
27 

E-1527/06 

Eija-Riitta Korhola Mulig handel med emissioner af nitrogenoxider (NOx) E-1528/06 

Robert Kilroy-Silk Manglende adgang for britiske borgere til Temodal E-1529/06 

Robert Kilroy-Silk Lighed i sundhedsplejen E-1530/06 

Roberto Musacchio Turisthavn i Marina di Pisa E-1531/06 

Ilda Figueiredo Færdiggørelse af Odelouca-dæmningen E-1532/06 

Ilda Figueiredo Forbedring af infrastrukturen i fiskerihavnen i 
Portimão/Lagoa og støtte til fiskerne 

E-1533/06 

Ilda Figueiredo Beskyttelse af Arade-floden E-1534/06 

Willy Meyer Pleite Drabet i Tyrkiet på forældrene til formanden for Det 
Kurdiske Institut i Bruxelles 

E-1535/06 

Willy Meyer Pleite Drikkevandskvalitet E-1536/06 

Willy Meyer Pleite Norsk opdrættet laks en trussel mod den vilde laks 
overlevelse 

E-1537/06 

Dimitrios Papadimoulis Den belgiske stats forsinkede gennemførelse af direktiv 
2002/49/EF 

E-1538/06 

Roberta Angelilli Krænkelser af menneskerettighederne, de europæiske 
institutioners indgriben i sagen om Abdul Rahman 

E-1539/06 

Adriana Poli Bortone Antidumpingtold på fodtøj fra Kina og Vietnam E-1540/06 

Charlotte Cederschiöld Handel med emissionsrettigheder E-1541/06 

Mairead McGuinness Biociddirektivets indvirkning på balsamørerhvervet P-1542/06 

Antonios Trakatellis Underretning af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og Kommissionen om en 
undersøgelse af aspartams multipotentielle 
kræftfremkaldende virkninger: Beskyttelse af den 
offentlige sundhed 

P-1543/06 

Pedro Guerreiro Fiskeriaftale med Marokko og forsvar for det 
vestsahariske folks legitime rettigheder 

P-1544/06 

Marcello Vernola Europaskolerne i Bruxelles - flytning af afdelinger E-1545/06 

Bart Staes Situationen i Etiopien E-1546/06 

Witold Tomczak Boykot af import af polske produkter til Rusland og 
Ukraine 

E-1547/06 

Pedro Guerreiro De finansielle overslag for 2007-2013 og regioner ramt 
af den såkaldte statistiske effekt som f. eks. Algarve 

E-1548/06 



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 

 

25

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

Pedro Guerreiro Handelen med ornamentsten E-1549/06 

Pedro Guerreiro Linha do Sado (jernbane) i Portugal E-1550/06 

Pedro Guerreiro Sektoren for ornamentsten E-1551/06 

Pedro Guerreiro Ornamentsten (marmor) og dertil knyttede virksomheder 
i Alentejo 

E-1552/06 

Pedro Guerreiro International bro over Guadiana - Alcoutim/Sanlúcar E-1553/06 

Pedro Guerreiro Finansiering af genopretningsplanerne inden for den 
fælles fiskeripolitik 

E-1554/06 

Pedro Guerreiro De finansielle overslag for 2007-2013 og finansiering af 
Natura 2000-nettet 

E-1555/06 

Pedro Guerreiro De finansielle overslag for 2007-2013 og regioner ramt 
af den såkaldte statistiske effekt som f.eks. Algarve 

E-1556/06 

Ilda Figueiredo Solidaritet med de tilbagesendte portugisere fra Canada E-1557/06 

Henrik Lax Fremme af anvendelsen af biobrændstoffer E-1558/06 

Ioannis Gklavakis Skader efter oversvømmelserne i Grækenland P-1559/06 

Gitte Seeberg Menneskerettighedssituationen i Sri Lanka P-1560/06 

James Nicholson Religionsfrihed i Indonesien P-1561/06 

Marc Tarabella Dårlig forvaltning af bevillinger til særlige projekter til 
støtte for forbrugerpolitikken 

P-1562/06 

José García-Margallo y Marfil og 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Den aktuelle situation for vandprogrammet E-1563/06 

Gitte Seeberg Dyretransporter E-1564/06 

Dimitrios Papadimoulis De græske myndigheders gennemførelse af direktiv 
2002/98/EF 

E-1565/06 

Giorgos Dimitrakopoulos Beskyttelse af den menneskelige sundhed E-1566/06 

Stavros Arnaoutakis Fremme, udarbejdelse og anvendelse af det nye Jeremie-
initiativ 

E-1567/06 

 Spørgsmål annulleret E-1568/06 

Chris Davies Palmeolie E-1569/06 

Chris Davies Miljødesigndirektivet E-1570/06 

Avril Doyle EU-finansiering af programmer for 
forskningssamarbejde med udviklingslandene 

E-1571/06 

Avril Doyle Angivelse af ingredienser i tobaksvarer E-1572/06 
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Sajjad Karim Forskelsbehandling af roma-mindretallet i Rumænien E-1573/06 

Monica Frassoni og andre Malpensa-lufthavnen 2000 - klage 5129/01 - anmodning 
om annullering af henlæggelse 

E-1574/06 

Frieda Brepoels ISO-standard for rulletobak E-1575/06 

Andrzej Szejna Skrivelse fra det polske ministerium for uddannelse og 
videnskab 

P-1576/06 

Czesław Siekierski Støtte til fjerkræsektoren P-1577/06 

Richard Corbett Det indre marked for biler E-1578/06 

Peter Skinner Rygestop E-1579/06 

Peter Skinner Tobakskontrolpolitik E-1580/06 

Erik Meijer Muligheden af et europæisk forbud mod import af 
ulovligt fældet tømmer med oprindelse uden for EU 

E-1581/06 

Chris Davies Udvidelse af euroområdet - ulykkestallet 13 P-1582/06 

Robert Evans FIFA's regler om internationale spillere P-1583/06 

Paul van Buitenen Nødvendig undersøgelse af de kræftfremkaldende 
virkninger af tilsætningsstoffer til fødevarer såsom 
aspartam, før de bliver tilladt på EU-markedet 

E-1584/06 

Edward McMillan-Scott Subsidier til bjerglandbrug E-1585/06 

Timothy Kirkhope Statsmonopoler i Nederlandene P-1586/06 

Carl Schlyter Forbud mod sælprodukter P-1587/06 

Robert Kilroy-Silk Konkurrenceforvridende praksis i EU, som skader Det 
Forenede Kongeriges økonomi 

E-1588/06 

Charles Tannock og Peter 
Skinner 

Påstået diskrimination af udenlandske detailhandlende, 
der ønsker at holde søndagsåbent i Belgien 

E-1589/06 

Esther Herranz García Forarbejdede tomater P-1590/06 

Paulo Casaca Koncentrationslejr i Sujiatun P-1591/06 

Jana Bobošíková Regler om høring i Kommissionen E-1592/06 

Robert Kilroy-Silk EU-landenes udnyttelse af læger og sygeplejersker fra 
den tredje verden 

E-1593/06 

Paulo Casaca Fanger uden dom i Syrien E-1594/06 

Guido Sacconi Life-programmet om målene for programmet for 
integreret rehabilitering af brøndboringer, der får vand 
fra floden Serchio 

P-1595/06 

Christopher Heaton-Harris Konkurrencesag - Microsoft P-1596/06 
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Saïd El Khadraoui Anvendelse af kommercielle nummerplader og import af 
brugte biler til EU 

E-1597/06 

Jan Mulder Direktiverne om beskyttelse af vilde fugle og bevaring 
af naturtyper og i forbindelse hermed annullering af 
tilladelser til udsætning af importerede muslinger i den 
østlige del af Schelde (Oosterschelde) (Nederlandene) 

E-1598/06 

Véronique Mathieu Fugleinfluenzakrisen, europæisk jagts beståen og 
potentielle trusler mod beskyttelsen af vilde 
fuglebestande 

P-1599/06 

Marcin Libicki Kommissionsformandens udtalelse om Polens anke mod 
Kommissionens afgørelse om at tillade fusionen mellem 
bankerne Pekao SA og BPH og trussel mod den polske 
centralbanks uafhængighed 

P-1600/06 

Gabriele Stauner Svig i form af afgiftskarruseller E-1601/06 

Gabriele Stauner OLAF's rolle i kampen mod afgiftskarruseller E-1602/06 

Dimitrios Papadimoulis Garanteret mindsteindkomst E-1603/06 

Dimitrios Papadimoulis Garanteret mindsteindkomst E-1604/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck og Cecilia 
Malmström 

Syrien: fredsaktivist Kamal al-Labwanis anholdelse på 
hjemrejsen til Damaskus 

E-1605/06 

Graham Watson, Annemie Neyts-
Uyttebroeck og Cecilia 
Malmström 

Syrien: fredsaktivist Kamal al-Labwanis anholdelse på 
hjemrejsen til Damaskus 

E-1606/06 

Catherine Stihler Kørsel i venstre side E-1607/06 

Frieda Brepoels Den økonomiske betydning af turisme i Europa E-1608/06 

Marcin Libicki Kommissionens fremlæggelse af et hjælpeprogram for 
forfulgte studerende fra Belarus 

E-1609/06 

Marcin Libicki Kommissionens fremlæggelse af et hjælpeprogram for 
forfulgte studerende fra Belarus 

E-1610/06 

Ivo Belet Medlemmerne af Revisionsretten P-1611/06 

Dirk Sterckx Europaskolernes sprogafdelinger P-1612/06 

Maria Badia I Cutchet Gratis almen grunduddannelse for alle E-1613/06 

Christopher Heaton-Harris Eurostats statistikker om pensioner i EU-landene E-1614/06 

Roberta Angelilli Beskyttelse af søfolk mod risikoen for smitte med 
fugleinfluenza 

E-1615/06 
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Roberta Angelilli Bevarelse af arbejdspladser i forbindelse med 
privatiseringen af Tirrenia Spa 

E-1616/06 

Roberta Angelilli Støtte til erhvervsuddannelseskurser i Cinquina-området 
i Rom 

E-1617/06 

Roberta Angelilli Støtte til sportsorganisation med etiske og sociale mål E-1618/06 

Roberta Angelilli Fond til fremme af Sabina-området i det centrale Italien E-1619/06 

Roberta Angelilli Finansiering af udgivelsen af en undersøgelse om 
fremme af en ny vandkultur 

E-1620/06 

Cristiana Muscardini "Fritz" og frihed E-1621/06 

Jamila Madeira Fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i 
sager vedrørende forældreansvar 

E-1622/06 

Jamila Madeira Fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i 
sager vedrørende forældreansvar 

E-1623/06 

Corien Wortmann-Kool Opfølgende forespørgsel om bøder til 
transportvirksomheder i Tyskland 

P-1624/06 

Adam Gierek EF- patentet P-1625/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om beskæftigelse og 
sociale anliggender 

E-1626/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om virksomheder 

E-1627/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om beskatning og 
toldunionen 

E-1628/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om retfærdighed, frihed 
og sikkerhed 

E-1629/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af miljødirektiverne 

E-1630/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om det indre marked 

E-1631/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om sundhed og 
forbrugerbeskyttelse 

E-1632/06 

José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af direktiverne om 
informationssamfundet 

E-1633/06 
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José García-Margallo y Marfil Oversigt over nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af energi- og transportdirektiverne 

E-1634/06 

Hiltrud Breyer IsopropylThioxanthon (ITX) i levnedsmidler E-1635/06 

Feleknas Uca Situationen med hensyn til yezidernes fri 
religionsudøvelse i Tyrkiet 

E-1636/06 

Manolis Mavrommatis Udstedelse af eurosedler med pålydende 50 cent og 1 og 
2 euro 

E-1637/06 

Chris Davies Kuldioxidemissioner fra motorkøretøjer E-1638/06 

James Allister Pibeorgler E-1639/06 

Péter Olajos EU's rolle i bekæmpelsen af ulovlig træproduktion i 
Rumænien 

E-1640/06 

Paulo Casaca Beskatning af te E-1641/06 

Georgios Karatzaferis Egnatia-vejen P-1642/06 

Pierre Jonckheer Ansættelse af Melchior Wathelets, forhenværende 
dommer ved EF-Domsstolen, hos Microsoft i 
forbindelse med sag mod Kommissionen ved EF-
Domstolen 

P-1643/06 

Romano La Russa Prodi og KGB P-1644/06 

Salvatore Tatarella Prodi og KGB P-1645/06 

María Ayuso González Direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner 

P-1646/06 

Glenys Kinnock Opkrævning af betaling for tjenesteydelser på 
sundhedsområdet i udviklingslande 

P-1647/06 

Sophia in 't Veld Overførsel af passageroplysninger til USA for at 
forhindre spredning af smitsomme sygdomme som f.eks. 
fugleinfluenza 

P-1648/06 

Jules Maaten Fugleinfluenzavirus i havvand P-1649/06 

Iratxe García Pérez Overensstemmelse mellem dekret 189/1977 i den 
autonome region Castilla y Leon (Spanien) og direktiv 
2001/77/EF 

P-1650/06 

José García-Margallo y Marfil Citrusfrugter og "hard discount"-virksomhedernes 
praksis 

E-1651/06 

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Codex-Komitéens sporbarhedsprincipper E-1652/06 

David Hammerstein Mintz Opførelse af et gasværk i havnen i Arinaga E-1653/06 

Willy Meyer Pleite Fjendtlige overgreb mod europæiske selskaber under 
påberåbelse af Helms-Burton-loven 

E-1654/06 
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Willy Meyer Pleite Manglende overholdelse af EU-bestemmelserne i 
forbindelse med opførelse af et olieraffinaderi i 
Extremadura (Spanien) 

E-1655/06 

Mogens Camre Kommissionens Microsoft anti-monopol retssag E-1656/06 

Mogens Camre Microsofts overholdelse af retningslinjerne i 
Kommissionens afgørelse fra marts 2004 

E-1657/06 

Georgios Karatzaferis Finansiering gennem udviklingsloven i Grækenland E-1658/06 

Georgios Karatzaferis Olli Rehns ejendommelige fortolkning af bemærkninger 
i rapport, som er udarbejdet af Kommissionens 
delegation i Skopje 

E-1659/06 

Maria Matsouka Grækenland ude af trit med Lissabon-målene - alvorlig 
forsinkelse i fremme af teknologisk knowhow 

E-1660/06 

Graham Watson Menneskerettighedskrænkelser i Singapore E-1661/06 

Ashley Mote Det britiske forbud mod at drive politisk propaganda 
over for skolebørn 

E-1662/06 

Ashley Mote Togforbindelser på Englands sydkyst E-1663/06 

Ashley Mote Udbetaling af landbrugsstøtte i Det Forenede Kongerige E-1664/06 

Paul Verges Reform af den fælles markedsordning for sukker E-1665/06 

Hélène Flautre og Pierre 
Jonckheer 

Seine-Escaut-kanalen E-1666/06 

Cristiana Muscardini og andre Udtalelser fra parlamentsmedlem Batten E-1667/06 

Saïd El Khadraoui Væbnede sikkerhedsansvarlige om bord på fly E-1668/06 

Ilda Figueiredo Forpagteres rettigheder E-1669/06 

Ilda Figueiredo Diskriminering af portugisiske arbejdstagere i 
Nederlandene 

E-1670/06 

Georgios Karatzaferis Ligbrænding E-1671/06 

Georgios Karatzaferis Ligbrænding E-1672/06 

Alfonso Andria Europaskole IV i Laeken P-1673/06 

Lapo Pistelli Europaskolerne i Bruxelles - indmeldelser P-1674/06 

Mogens Camre Tyrkiets restriktive foranstaltninger i forhold til 
cypriotisk shipping og lufttrafik 

E-1675/06 

Mogens Camre Konsekvenserne af Tyrkiets adfærd over for Cypern E-1676/06 

Michl Ebner Transfedt E-1677/06 

Herbert Bösch Menneskerettighedssituationen i Rumænien E-1678/06 
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Dimitrios Papadimoulis Gennemførelse af direktiv 2000/78/EF for de græske 
væbnede styrker 

E-1679/06 

Georgios Karatzaferis Kørsel i privatbiler med EU-nummerplader i 
Grækenland 

E-1680/06 

Andres Tarand og Reino 
Paasilinna 

Beskyttelse af Østersøen mod olieudslip E-1681/06 

Marcello Vernola Tyrkernes ødelæggelser på Cypern P-1682/06 

Paul van Buitenen Offentliggørelse af EFSA's konklusioner om aspartams 
kræftfremkaldende virkning før Kommissionen træffer 
afgørelse om anvendelse af dette sødemiddel i fødevarer 

P-1683/06 

Dorette Corbey Offentliggørelse af ex ante- og ex post-evaluering af 
fiskeriaftaler mellem EF og tredjelande 

P-1684/06 

Daniel Caspary WTO-medlemskab og handelsaftale med Saudi-Arabien E-1685/06 

Jutta Haug og Karin Jöns Artikel II.5.1 Meddelelse om generelle bestemmelser 
vedrørende Kommissionens finansielle støtteaftaler 

E-1686/06 

Glenys Kinnock Parlamentarisk kapacitetsopbygning E-1687/06 

Catherine Stihler Rygeforbud E-1688/06 

Catherine Stihler Heste og enkeltbetalingsordningen E-1689/06 

Catherine Stihler Online-handel med dagligvarer E-1690/06 

Chris Davies Cypern og De Olympiske Lege E-1691/06 

Daniel Hannan Forsikringsformidlingsdirektivet E-1692/06 

Daniel Hannan RoHS-direktivet E-1693/06 

Frédérique Ries Implementering af alarmnummer 112 i medlemsstaterne E-1694/06 

Paul van Buitenen Konsekvenser af handlinger, som er uforenelige med 
arten af de funktioner, der følger med hvervet som 
medlem af Revisionsretten 

E-1695/06 

Erna Hennicot-Schoepges Status for Europaskolerne i kølvandet på Den 
Europæiske Ombudsmands rapport efter en klage over 
Europaskolerne 

E-1696/06 

 Spørgsmål annulleret E-1697/06 

Erik Meijer Rutebilchaufførers brug af mobiltelefon på farlige ruter i 
en kandidatmedlemsstat og gældende regler inden for 
EU 

E-1698/06 

Erik Meijer Det rumænske grænsepolitis hurtige inddragelse af pas 
og risiko for tyveri som følge af den stærkt forsinkede 
tilbagelevering 

E-1699/06 
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Georgios Papastamkos Offentlige aftaler P-1700/06 

Raül Romeva i Rueda Forsvundne personer i Algeriet E-1701/06 

Raül Romeva i Rueda Forsvundne personer i Algeriet E-1702/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1703/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1704/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1705/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1706/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1707/06 

Raül Romeva i Rueda og andre Det marokkanske politis brug af vold E-1708/06 

Jens-Peter Bonde Rådgivning af Microsoft E-1709/06 

Jens-Peter Bonde Rådgivning af Microsoft E-1710/06 

Jens-Peter Bonde EU-tilskud til bevægelser, organisationer, 
initiativgrupper og tænketanke 

E-1711/06 

Jens-Peter Bonde Deklaration af gaver E-1712/06 

Georgios Karatzaferis EU-kontor i område besat af Cypern E-1713/06 

Nikolaos Vakalis Journalisternes dækning af europæiske spørgsmål E-1714/06 

Nikolaos Vakalis Oplysning om energispørgsmål E-1715/06 

Nikolaos Vakalis Europæisk søgemaskine E-1716/06 

Roberto Musacchio og Giulietto 
Chiesa 

Resultaterne af Det FjerdeWorld Water Forum (Mexico 
City 16.-22.3.2006) 

E-1717/06 

Simon Coveney Menneskerettighedsforkæmper i Belarus P-1718/06 

Roberta Angelilli Rom Kommunes mulige overtrædelse af 
bestemmelserne om kontrakter og konkurrence 

P-1719/06 

Anneli Jäätteenmäki Pengespil og national regulering på EU's indre marked P-1720/06 

David Hammerstein Mintz Projekt vedrørende opførelse af et olieraffinaderi i 
Extremadura 

E-1721/06 

Andreas Mölzer Menneskerettighedskrænkelser i Rumænien E-1722/06 

Andreas Mölzer Påskeaftaler om benzinpriser E-1723/06 

Dimitrios Papadimoulis Afgift på renter i henhold til den græske lov nr. 
128/1975 

E-1724/06 

Kyriacos Triantaphyllides Universitetspolitikken i EU E-1725/06 

Chris Davies Beskyttelse af biodiversitet i Europa E-1726/06 
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Roberta Angelilli Seksuelle overgreb mod kvinder på arbejdspladsen E-1727/06 

Ivo Belet Veteranfly E-1728/06 

Eija-Riitta Korhola Akut cerebralt infarkt som forskningsemne E-1729/06 

Lambert van Nistelrooij Afstemning mellem det syvende rammeprogram for 
forskning og strukturfondene og programmet for 
konkurrenceevne og innovation 

E-1730/06 

Dimitrios Papadimoulis Ulovlige telefonaflytninger P-1731/06 

Geoffrey Van Orden Luftfartsafgifter E-1732/06 

José Ribeiro e Castro Portugal - miljøvenlige landbrugsforanstaltninger E-1733/06 

José Ribeiro e Castro Udvikling af landdistrikter 2000/2006 - Agenda 2000 E-1734/06 

Jean Lambert Somchai Neelaphaijit P-1735/06 

Hélène Goudin Mærkning af økologiske varer P-1736/06 

Robert Kilroy-Silk Forurening af økologiske fødevarer P-1737/06 

Marie-Noëlle Lienemann Ændret forslag til servicedirektiv P-1738/06 

Willy Meyer Pleite Rapport om spildevandskvaliteten i Comunidad 
Valenciana 

E-1739/06 

Helmuth Markov Tilbagebetaling af uberettiget anvendelse af subsidier til 
havnebugservirksomheder i Nederlandene 

E-1740/06 

Rolf Berend og andre Skarvproblemer - foranstaltninger til fordrivelse af 
skarver i Europa 

E-1741/06 

Edit Herczog Forretningshemmeligheder og interoperabilitet E-1742/06 

Sajjad Karim Sri Lankas menneskerettighedskommission E-1743/06 

Caroline Lucas og Raül Romeva i 
Rueda 

Fiskeri ud for Vestsahara - supplerende spørgsmål E-1744/06 

Caroline Lucas og Raül Romeva i 
Rueda 

Fiskeri ud for Vestsahara - supplerende spørgsmål E-1745/06 

Marie-Noëlle Lienemann Statut for Den Europæiske Forening E-1746/06 

Roberta Angelilli Unilevers formodede overtrædelse af EU-
bestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere i 
tilfælde af flytning af en virksomhedsgren 

E-1747/06 

Roberta Angelilli Forebyggelse af spredning af almindelige ikke-
bionedbrydelige produkter i miljøet 

E-1748/06 

Othmar Karas Fusioner i EU's energisektor P-1749/06 
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Heide Rühle og Cem Özdemir Situationen for flygtninge fra det sydøstlige Tyrkiet og 
problemer med deres tilbagevenden til deres landsbyer 

E-1750/06 

Georgios Karatzaferis Nedbrændte skove i Grækenland E-1751/06 

Georgios Karatzaferis Olympic Airways' tab som følge af selskabets etablering 
i lufthavnen i Spata og den begrundede udtalelse om 
tilbagebetaling af statsstøtte udbetalt til OA 

E-1752/06 

Georgios Karatzaferis Afskedsbegæring fra den ansvarlige for den tredje 
fællesskabsstøtteramme i Grækenland 

E-1753/06 

Georgios Karatzaferis Protester over udnævnelsen af et ledende 
regeringsmedlem i Grækenland til en post i forbindelse 
med beskyttelse af Singrou-skoven i Athen 

E-1754/06 

Georgios Karatzaferis Store projekter i Thessaloniki og Thessaloniki 
kommunes rolle 

E-1755/06 

Mairead McGuinness EU-borgerskab og stemmeretten ved nationale valg E-1756/06 

Kartika Liotard Eventuelle transporter af atomaffald fra EU til Rusland E-1757/06 

Hiltrud Breyer Optagelse af otte stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF P-1758/06 

Willy Meyer Pleite Eventuelle sanktioner over for Spanien i forbindelse med 
overtrædelsesprocedure 2004/2031 

E-1759/06 

Willy Meyer Pleite Liste over de spanske kommuner, som er omfattet af 
overtrædelsesprocedure 2004/2031 

E-1760/06 

Willy Meyer Pleite Overtrædelsesprocedurer foranlediget af manglende 
overholdelse af direktiv 91/271/EF for byområder med 
mere end 2000 personækvivalenter i Spanien 

E-1761/06 

Andreas Mölzer Slovenske euro-symboler E-1762/06 

Georgios Karatzaferis Kommissionens selvmodsigende synspunkter 
vedrørende religionsfriheden i Tyrkiet 

E-1763/06 

Michl Ebner Rådets direktiv om zoologiske haver E-1764/06 

Paulo Casaca Forholdene for europæiske udvandrere i Canada E-1765/06 

Bruno Gollnisch Kartel om industrisække - sanktion af 30. november 
2005 

P-1766/06 

Jeanine Hennis-Plasschaert Skrinlæggelse af forslaget om harmonisering af 
kørselsforbud i EU 

P-1767/06 

 Spørgsmål annulleret E-1768/06 

Paulo Casaca Overtrædelse af de internationale bestemmelser om 
forbud mod drivgarn 

E-1769/06 
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Alfredo Antoniozzi Fri udøvelse af stemmeretten - klage over ukorrekt 
afvikling af afstemningen i udlandet i forbindelse med 
det italienske parlamentsvalg i 2006 

P-1770/06 

Elly de Groen-Kouwenhoven og 
Hiltrud Breyer 

Planlagte investeringer i udvidelse af guldminen i 
Chelopech, Bulgarien 

E-1771/06 

Robert Kilroy-Silk EU's protektionistiske politikker E-1772/06 

Robert Kilroy-Silk Behandling af asylansøgere E-1773/06 

Robert Kilroy-Silk Varetægtsfængsling E-1774/06 

Eva Lichtenberger Opfyldelse af de i Melk-aftalen fastlagte 
sikkerhedsnormer for atomkraftværket Temelin 

P-1775/06 

Norbert Glante Tildeling af .eu-domænenavne under falske 
forudsætninger 

P-1776/06 

Jana Hybášková Støttemidler til trafiksikkerhed fra strukturfondene P-1777/06 

Joan Calabuig Rull Multilaterale forhandlinger om ikke-landbrugsrelaterede 
produkter og ikke-toldmæssige handelshindringer 

P-1778/06 

Proinsias De Rossa Udnævnelse af EU-delegation om Burma E-1779/06 

Proinsias De Rossa Krav til kapitalgrundlag for investeringsselskaber og 
kreditinstitutter 

E-1780/06 

Proinsias De Rossa Tvungen prostitution E-1781/06 

Proinsias De Rossa Tvungen prostitution E-1782/06 

Proinsias De Rossa Strategier for aktiv aldring E-1783/06 

Proinsias De Rossa Biociddirektiv og balsamering E-1784/06 

Proinsias De Rossa Gyldne aktier E-1785/06 

Proinsias De Rossa Virkninger af støj fra fly på børns læseforståelse E-1786/06 

Proinsias De Rossa Special Residential Services Board E-1787/06 

Proinsias De Rossa Moms på frivillige organisationer E-1788/06 

Proinsias De Rossa Irlands gennemførelse af direktiv om racediskrimination E-1789/06 

Proinsias De Rossa Daphne og pasningspraksis på børnehjem E-1790/06 

Proinsias De Rossa Multi-konfessionel undervisning E-1791/06 

Proinsias De Rossa Sukkerordning og godtgørelse til arbejdstagere E-1792/06 

Proinsias De Rossa Jernbanelinjer for pendlere E-1793/06 

Proinsias De Rossa ILO-konvention om privat arbejdsformidling E-1794/06 

Proinsias De Rossa ILO-konvention nr. 87 & 98 E-1795/06 
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Proinsias De Rossa Livsforsikrings- og forsikringsformidlingsdirektiver E-1796/06 

Proinsias De Rossa Finansiering af interkulturelt center E-1797/06 

Proinsias De Rossa Bekæmpelse af menneskehandel E-1798/06 

Proinsias De Rossa Støtte til irske udviklings-ngo'er E-1799/06 

Proinsias De Rossa Arbejdstageres pengeoverførsler E-1800/06 

Proinsias De Rossa Retningslinjer for overførsel af virksomhedsejerskab E-1801/06 

Richard Corbett Pensionsselskaber i Det Forenede Kongerige E-1802/06 

Mario Borghezio Forfølgelse af det koptiske mindretal i Egypten E-1803/06 

Mario Borghezio Forfølgelse af det koptiske mindretal i Egypten E-1804/06 

Margrietus van den Berg Bindende retningslinjer for lægemiddelforsøg i udlandet E-1805/06 

Eija-Riitta Korhola Sahrawi-børn i Vestsahara P-1806/06 

Dimitrios Papadimoulis Badevandskvaliteten i Grækenland E-1807/06 

Dimitrios Papadimoulis Kontrol med import af dyr og animalske produkter i 
Grækenland 

E-1808/06 

Nikolaos Vakalis Energi- og miljøvirkningerne af papirforbrug og -
recycling 

E-1809/06 

Nikolaos Vakalis CO2-emissioner fra biler E-1810/06 

Roberta Angelilli Kroatiens manglende opfyldelse af forpligtelserne i 
henhold til Osimo-aftalen og Rom-aftalen 

E-1811/06 

Roberta Angelilli Kroatiens anerkendelse af ansvar for massakre af den 
italienske befolkning 

E-1812/06 

Roberta Angelilli Direkte tildeling af kontrakt fra Rom kommune til 
selskabet Zètema uden en offentlig udbudsprocedure 

E-1813/06 

Erik Meijer Begrænsede muligheder for anvendelse af det 
europæiske InterRail-kort på europæiske jernbaner og 
muligheder for at tiltrække nye passagergrupper 

E-1814/06 

Proinsias De Rossa Foreløbige kørekort E-1815/06 

Proinsias De Rossa Chauffører, der er over 70 år E-1816/06 

Proinsias De Rossa Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr E-1817/06 

Proinsias De Rossa Forslag om at bygge spildevandsbehandlingsanlæg i den 
nordlige del af Dublin 

E-1818/06 

Proinsias De Rossa Pensionsalder E-1819/06 

Proinsias De Rossa Førtidspensionsordning E-1820/06 
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Proinsias De Rossa EF-Domstolens dom af 8. september 2005 om sygeorlov 
i sagen C-191/03 

E-1821/06 

Proinsias De Rossa Rådgivningstelefoner for børn i Europa E-1822/06 

Proinsias De Rossa Dublin Bus E-1823/06 

Proinsias De Rossa Studielån og stipendier E-1824/06 

Proinsias De Rossa Fiskeri med drivgarn E-1825/06 

Proinsias De Rossa Forsyningspligtdirektivet, mobiltelefoni og 
bredbåndsinternettjenester 

E-1826/06 

Proinsias De Rossa Offentlige busforbindelser og EU's 
konkurrencelovgivning 

E-1827/06 

Proinsias De Rossa Selvmord E-1828/06 

Proinsias De Rossa Forsyningspligtdirektivet og tilslutning til det offentlige 
telefonnet 

E-1829/06 

Proinsias De Rossa Udkast til direktiv om midlertidige ansættelser E-1830/06 

Proinsias De Rossa Luftforureningsplaner for Dublin E-1831/06 

Proinsias De Rossa Undersøgelse af trafikulykker E-1832/06 

Proinsias De Rossa Direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet og 
elmaster i Dublin 

E-1833/06 

Proinsias De Rossa Lufthavnsafgifter E-1834/06 

Proinsias De Rossa Irlands gennemførelse af andet 
motorkøretøjsforsikringsdirektiv 

E-1835/06 

Proinsias De Rossa Registreringsgebyr for at blive registreret som læge i 
Irland 

E-1836/06 

Mary McDonald Irsk-spansk, spansk-irsk ordbog P-1837/06 

Ignasi Guardans Cambó Forringet drikkevandskvalitet i Alcoi E-1838/06 

Graham Watson Arbejdsgruppe for bortførte børn E-1839/06 

Mary McDonald Fælles sikkerhedsforskningsfond E-1840/06 

Mary McDonald Inflation i opgørelserne over bistand E-1841/06 

Mary McDonald Det Europæiske Teknologiske Institut E-1842/06 

Mary McDonald Seksuel udnyttelse af kvinder E-1843/06 

Mary McDonald Seksuel udnyttelse af kvinder E-1844/06 

Mary McDonald Forladte børn i Rumænien E-1845/06 

Mary McDonald Håndteringen af vold mod kvinder E-1846/06 
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Mary McDonald Sundheds- og plejetjenesteydelser i hele EU E-1847/06 

Mary McDonald Kvinder, som er i risiko for at ryge under 
fattigdomsgrænsen og blive genstand for social 
udelukkelse 

E-1848/06 

Mary McDonald Bestemmelser om statsstøtte E-1849/06 

Mary McDonald Socialsikringssystemer E-1850/06 

Mary McDonald Fællesskabets energipolitik E-1851/06 

Mary McDonald Integration af ligestillingsaspektet E-1852/06 

Mary McDonald Institutionelle mekanismer for ligestilling mellem 
kønnene på EU-plan 

E-1853/06 

Mary McDonald Den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed E-1854/06 

Mary McDonald Sager vedrørende overtrædelse af miljølovgivningen E-1855/06 

Mary McDonald Biociddirektivet E-1856/06 

Mary McDonald Fokus på ligestilling mellem kønnene i 
folkesundhedspolitikken 

E-1857/06 

Mary McDonald Adgang til Progress-programmet E-1858/06 

Mary McDonald Fremskridt i forbindelse med Lissabon-strategien E-1859/06 

Mary McDonald Finansiering af den europæiske handlingsplan for miljø 
og sundhed 

E-1860/06 

Mary McDonald EU's politik om ligestilling mellem mænd og kvinder E-1861/06 

Mary McDonald Standish savværk E-1862/06 

Mary McDonald Vandforsyning og spildevandstjenester E-1863/06 

Mary McDonald Reform af pensionssystemer E-1864/06 

Mary McDonald Ansættelse af irsksprogede tolke og translatører E-1865/06 

Mary McDonald Ambulancetjenester i Dublin E-1866/06 

Mary McDonald Kvinders beskæftigelse E-1867/06 

Mary McDonald Takster for telefonroaming E-1868/06 

Mary McDonald Kontrakten om sociale ydelser E-1869/06 

Mary McDonald Bulgarien E-1870/06 

Mary McDonald Ligestilling mellem mænd og kvinder og civil dialog E-1871/06 

Mary McDonald EU's vandrende arbejdstagere i Irland E-1872/06 

Mary McDonald Demokratisk underskud og Lissabon-strategien E-1873/06 
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Mary McDonald Kunstigst høje tal for udviklingsstøtte E-1874/06 

Geoffrey Van Orden Regionsudvalget E-1875/06 

Avril Doyle Særlig undtagelse for busselskaber E-1876/06 

Sepp Kusstatscher Natura 2000, lokalitet af fællesskabsbetydning, Alpe di 
Villandro 

P-1877/06 

Gitte Seeberg Kinas systematiske udryddelse af Falun Gong-
tilhængere 

P-1878/06 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou De europæiske jernbanenets sikkerhed P-1879/06 

Saïd El Khadraoui Medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 
261/2004 om flypassagerers rettigheder 

P-1880/06 

Konrad Szymański Straffeforanstaltninger mod polske lastbilchauffører fra 
virksomheden AC Optima ved den græsk-italienske 
grænse 

P-1881/06 

Ioannis Gklavakis Beskyttelse af EU's palmetræer imod importerede 
angrebne træer 

E-1882/06 

Proinsias De Rossa Børnearbejde E-1883/06 

Chris Davies Atomkraft i Finland E-1884/06 

Bill Newton Dunn E-indkøbspolitikken E-1885/06 

Gérard Onesta Mekaniske orgler og RoHS- og WEEE-direktiverne E-1886/06 

Roberta Angelilli Midler til opførelse af et udstillings- og kongrescenter i 
Poggio Florido i Gradoli Kommune 

E-1887/06 

Roberta Angelilli Midler til færdiggørelsen af en natursti langs søbredden i 
Gradoli Kommune 

E-1888/06 

Albert Maat Situationen for Falun Gong-udøvere i Kina E-1889/06 

Erik Meijer Anvendelse af skinnestøjdæmpere på nye eller fornyede 
banelegemer som alternativ til opførelse af 
støjafskærmning, der adskiller by og landskab 

E-1890/06 

Erik Meijer Situationen i EU-staterne med hensyn til adskillelse af 
ejerskab og ansvar i form af adskillelse af forvaltning af 
jernbanenettet og drift af togtjenesterne 

E-1891/06 

Gyula Hegyi Trængselsafgift - europæiske byer E-1892/06 

Esko Seppänen Sosnovyi Bor E-1893/06 

Jörg Leichtfried Revideret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om offentlig personbefordring med jernbane 
og ad vej 

P-1894/06 
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István Szent-Iványi Sagen mod Microsoft Corporation P-1895/06 

David Hammerstein Mintz Projekteret industriområde i El Espinar, Segovia 
(Spanien) 

E-1896/06 

Caroline Lucas EIB's anvendelse af Extractive Industry Reviews 
henstillinger 

E-1897/06 

Mary McDonald Forbrænding E-1898/06 

Mary McDonald Audiovisuelle tjenester til handicappede E-1899/06 

Mary McDonald Håndtering af affald E-1900/06 

Toine Manders Ventilationssystemers effektivitet med hensyn til 
nedbringelse af eksponeringsniveauet for tobaksrøg 

E-1901/06 

Jules Maaten Foranstaltninger i tilfælde af fugleinfluenzapandemi E-1902/06 

Teresa Riera Madurell Det syvende rammeprogram for forskning og 
teknologisk udvikling og den nye EIB-
finansieringfacilitet 

P-1903/06 

Othmar Karas Menneskerettighedskrænkelser i Rumænien E-1904/06 

Hiltrud Breyer Toksicitetsundersøgelse af aspartam E-1905/06 

Sharon Bowles Effektiv udnyttelse af vand i bygninger E-1906/06 

Ashley Mote Den italienske økonomi efter valget E-1907/06 

Ashley Mote Tilbagesøgning af offentlige midler E-1908/06 

Cristiana Muscardini Kontrol af pædofile E-1909/06 

Cristiana Muscardini Terror i Tel Aviv E-1910/06 

Esko Seppänen Valg i visse sydøstasiatiske lande E-1911/06 

Esko Seppänen Valg i visse sydøstasiatiske lande E-1912/06 

Nigel Farage Regionale forsamlinger og strukturfondsmidler P-1913/06 

Antolín Sánchez Presedo Gennemførelse af projekter i Mondariz under EFRU's 
operative programmer (Aktion: Styrkelse af den lokale 
udvikling) 

E-1914/06 

Antolín Sánchez Presedo Oplysninger om strukturfondene i Galicien E-1915/06 

Markus Ferber De finansielle rammer for Galileo E-1916/06 

Terence Wynn Lov om religionsfrihed i Indien E-1917/06 

Terence Wynn Lov om religionsfrihed i Indien E-1918/06 

Alyn Smith Selvstændigt olympisk hold for Skotland E-1919/06 
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Corien Wortmann-Kool og Luís 
Queiró 

Trafiksikkerhed: sikre autoværn for motorcyklister E-1920/06 

Giusto Catania Opførelse af EU-finansierede interneringscentre for 
mindreårige i Marokko 

E-1921/06 

Corien Wortmann-Kool Fartskriver til transport af materiel, der anvendes til 
erhvervsformål 

E-1922/06 

Eija-Riitta Korhola Arbejdslejre i Kina E-1923/06 

Rebecca Harms Nye tal for de sundhedsmæssige konsekvenser af 
katastrofen i Tjernobyl 

P-1924/06 

Gay Mitchell Tildeling af .eu-domænenavne P-1925/06 

Luisa Morgantini Arrestation af to aktivister fra "Publish What You Pay"-
kampagnen 

P-1926/06 

David Hammerstein Mintz Vejprojekter i Fuerteventura E-1927/06 

David Hammerstein Mintz Vejprojektet Agaete-San Nicolás de Tolentino på Gran 
Canaria 

E-1928/06 

Robert Kilroy-Silk Dialog med muslimer E-1929/06 

Robert Kilroy-Silk Mugabe: Midima-vejen i Malawi E-1930/06 

Robert Kilroy-Silk Islamisk trussel om at myrde dansk karikaturtegner E-1931/06 

Robert Kilroy-Silk Det Islamiske Råd for Europa E-1932/06 

Robert Kilroy-Silk Skotland og Wales ikke nationer E-1933/06 

Robert Kilroy-Silk Uligheder inden for sundhedsvæsenet E-1934/06 

Robert Kilroy-Silk Børn i bure i Rumænien E-1935/06 

Bart Staes Vejafgift som et led i Masterplan Mobiliteit Antwerpen E-1936/06 

Bart Staes Forskelsbehandling ved vejafgifter for godskøretøjer E-1937/06 

Bart Staes Anvendelse af direktiv 85/337/EØF E-1938/06 

Marcin Libicki Straffeforanstaltninger mod polske lastbilchauffører fra 
virksomheden AC Optima ved den græsk-italienske 
grænse 

E-1939/06 

Mechtild Rothe Undersøgelse af sødestoffet aspartam (Ramazzini-
Instituttet) 

E-1940/06 

Geoffrey Van Orden Implementering af topdomænet .eu E-1941/06 

Charles Tannock og Robert 
Sturdy 

Påstået forskelsbehandling af ikke-spanske 
scubadykkerinstruktører fra EU i medfør af spansk 
lovgivning 

E-1942/06 
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Karin Riis-Jørgensen Postmonopol P-1943/06 

Esther Herranz García Fugleinfluenza E-1944/06 

Robert Kilroy-Silk Lissabon-dagsordenen E-1945/06 

Michael Cashman og andre Krænkelser af homoseksuelles menneskerettigheder i 
Nigeria 

E-1946/06 

Jan Mulder og Willem Schuth Afgørelsen om ikke at sælge kyllingeprodukter ved VM 
i fodbold 

E-1947/06 

Philip Claeys Ordliste om islam og terrorisme E-1948/06 

Paul van Buitenen Offentliggørelse af en liste af spørgsmål om 
fællesskabspatentet 

E-1949/06 

Elena Valenciano Martínez-
Orozco 

Personer, som forsvandt under militærdiktaturet i 
Argentina 

E-1950/06 

Richard Howitt Diskrimination af en handicappet mand i Frankrig E-1951/06 

Robert Kilroy-Silk Bulgariens uegnethed til at tiltræde EU E-1952/06 

Robert Kilroy-Silk Fugleinfluenzapandemi E-1953/06 

Robert Kilroy-Silk Chikane fra Gazprom E-1954/06 

Mario Borghezio Fordømmelse af Kinas handel med transplantater fra 
dødsdømte personer 

E-1955/06 

Mario Borghezio Fordømmelse af Kinas handel med transplantater fra 
dødsdømte personer 

E-1956/06 

Caroline Jackson Den igangværende undersøgelse af iTunes' 
prisdifferentiering 

P-1957/06 

Caroline Lucas Laboratorium på South Parks Road i Oxford, Det 
Forenede Kongerige 

E-1958/06 

Caroline Jackson Bulgariens tiltrædelse af EU - betragtninger vedrørende 
bestemmelserne i fugle- og habitat-direktivet og 
direktivet om vurdering af miljøindvirkninger 

E-1959/06 

Caroline Jackson European City Guide E-1960/06 

Robert Kilroy-Silk Indespærring af børn i bur i Rumænien E-1961/06 

Sharon Bowles Ulovligt fældet træ fra Kina E-1962/06 

Simon Busuttil Prisangivelse i luftfartssektoren E-1963/06 

Marie-Noëlle Lienemann Bekæmpelse af udplyndringen af naturens genetiske 
ressourcer 

E-1964/06 

Marie-Noëlle Lienemann Ændring af den franske model for forsyningspligtydelser E-1965/06 
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Antonio Di Pietro Prisen på sukkerroer i Syditalien - produktionsåret 
2005/2006 

P-1966/06 

Baroness Sarah Ludford Aflytning af Rådets mødeværelser P-1967/06 

Paul Rübig Salg af kødprodukter fra mobile salgskøretøjer P-1968/06 

María Sornosa Martínez Havnen i Catarroja E-1969/06 

Paul Rübig Lov om udstationering af arbejdstagere (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz - AEntG) 

E-1970/06 

Paul Rübig Muligheder for tildeling af støtte til frøavlsvirksomhed i 
Slovakiet 

E-1971/06 

Georgios Karatzaferis Klager i den græske presse over nepotisme i forbindelse 
med brugen af EU-bevillinger i Grækenland 

E-1972/06 

Georgios Karatzaferis Erklæringer fra en højtstående græsk 
regeringsembedsmand i USA 

E-1973/06 

Georgios Karatzaferis Faldende fødselstal i Grækenland E-1974/06 

Graham Watson Anerkendelse af den demokratisk valgte regering i 
Palæstina 

E-1975/06 

Alyn Smith Anvendelse af palmeolie som brændstof E-1976/06 

Frieda Brepoels Suspendering af offentlig anklager i Tyrkiet E-1977/06 

Poul Rasmussen Forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler 
(KOM(2005)261) 

P-1978/06 

Françoise Grossetête Lægemiddellovgivningen - Distribution af lægemidler i 
det indre marked - Tilgængelighed for patienterne 

P-1979/06 

Mogens Camre Tyrkiets folkeretsstridige adfærd mod Grækenland og 
Cypern 

E-1980/06 

Antonios Trakatellis og Giorgos 
Dimitrakopoulos 

Tiltrædelsespartnerskab med Tyrkiet - overtrædelse af 
grundlæggende rettigheder: beslaglæggelse af Ajios 
Georgios-klosteret foretaget af Direktoratet for Religiøse 
Stiftelser 

E-1981/06 

James Allister Lovforslag om religionsfrihed i Indien E-1982/06 

James Allister Lovforslag om religionsfrihed i Indien E-1983/06 
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Jean-Claude Fruteau Ændring af Mayottes status E-1984/06 

Jean-Claude Fruteau De oversøiske landes og territoriers adgang til Den 
Europæiske Udviklingsfond (EUF) 

E-1985/06 

Jean-Claude Fruteau De oversøiske landes og territoriers adgang til de 
horisontale programmer 

E-1986/06 

 
* * * 
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SPØRGETID 
(B6-0017/06)  den 4. og 5. april 2006 
 
21 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 109) 
 

Spørger Emne Nr. 
 
SPØRGSMÅL TIL RÅDET  
 
 
Bogusław SONIK 

 
Krænkelse af samvittigheds- og religionsfriheden i Kina 

 
H-0213/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Ulovlig aflytning af telefonsamtaler 

 
H-0223/06  

 
Panagiotis BEGLITIS 

 
Tyrkiets nye doktrin om national sikkerhed og protokollen til 
Toldunionen EU-Tyrkiet 

 
H-0252/06  

 
Paulo CASACA 

 
Retsforfølgelse af menneskerettighedsforkæmperen 
Muhammad Mugraby 

 
H-0254/06  

 
Georgios TOUSSAS 

 
Krænkelse af menneskerettighederne i Guantanamo 

 
H-0259/06  

 
Robert EVANS 

 
Kompensation til flypassagerer 

 
H-0015/06  

 
Eoin RYAN 

 
Flypassagerers rettigheder 

 
H-0228/06  

 
Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU 

 
Finansiering af transeuropæiske transportnet 

 
H-0051/06  

 
Bernd POSSELT 

 
Højhastighedstogforbindelsen "Europamagistralen" og 
Brenner-basistunnelen 

 
H-0209/06  

 
Stanisław JAŁOWIECKI 

 
Gennemførelse af TEN-T-projekter 

 
H-0237/06  

 
 
SPØRGSMÅLTIL KOMMISSIONEN 
 
Sarah LUDFORD Hvidvaskningsdirektivet  

H-0208/06  
 
Philip BUSHILL-
MATTHEWS 

 
Protektionisme mellem EU's medlemsstater 

 
H-0241/06  

 
Harlem DÉSIR 

 
CPE-kontraktens overensstemmelse med direktiv 2000/78/EF 

 
H-0268/06  
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE 
 
Hr. BORG 
 
 
Bart STAES 

 
Forordning (EF) nr. 485/2005 om overførsel af europæiske 
fartøjer til Det Indiske Ocean - evaluering 

 
H-0204/06  

 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS 

 
Forbud mod bundtrawl 

 
H-0205/06  

 
Pedro GUERREIRO 

 
Fiskeriaftale med Marokko og forsvar for det sahariske folks 
legitime rettigheder 

 
H-0273/06  

 
Fru HÜBNER 
 
 
Manuel MEDINA ORTEGA 

 
De finansielle overslag og regionaludviklingen i 
randområderne 

 
H-0203/06  

 
Dimitrios PAPADIMOULIS 

 
Udnyttelse af fællesskabsbevillinger og "n+2-reglen" 

 
H-0217/06  

 
Hr. ALMUNIA 
 
 
Bernd POSSELT 

 
Indførelse af euroen i de ti nye medlemsstater 

 
H-0210/06  

 
Justas PALECKIS 

 
De nye medlemsstaters deltagelse i eurozonen 

 
H-0222/06  

 
Brian CROWLEY 

 
Vækst- og stabilitetspagten 

 
H-0226/06  

 
 

* * * 
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN 

APRIL2006 
 
 

 
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 
 

 
39 

 
10 

 
24 

 
20 

 
0 

 
0 

 
5 

 
WINKLER 
GORBACH 

 
Kommissionen 
 

 
58 

 
11 

 
46 

 
21 

 
0 

 
1 

 
0 

 
McCREEVY 
ŠPIDLA 
BORG 
HÛBNER 
ALMUNIA 

 
I alt 

 
97 

 
21 

 
70 

 
41 

 
0 

 
1 

 
5 
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1 

 
 

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 

 
422 

 
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 

 
89 

 
3/2006 

 
369.299 

 
Andreas Mölzer 

 
Et europæisk initiativ til fremme af 
fødselshyppigheden 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
25 

 
4/2006 

 
369.300 

 
Andreas Mölzer 

 
De langvarige uroligheder i Frankrig 

 
16.01.2006 

 
16.04.2006 

 
10 

 
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 

 
142 

 
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 

 
105 

                                                      
1  Situationen pr. 06.04.2006 
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7/2006 

 
369.654 

 
David Martin og Glyn Ford  

 
Ulovlig handel med tiger- og leopardskind 

 
01.02.2006 

 
01.05.2006 

 
168 

 
8/2006 

 
370.386 

 
Filip Kaczmarek 

 
Religionsfriheden i Kina 

 
13.02.2006 

 
13.05.2006 

 
55 

 
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 

 
13 

 
11/2006 

 
370.590 

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

 
Den europæiske søfartsdag 

 
20.02.2006 

 
20.5.2006 

 
141 

 
12/2006 

 
370.591 

 
Jean-Claude Martinez 

 
Den dramatiske situation for vinavlerne i Europa 

 
22.02.2006 

 
22.05.2006 

 
10 

 
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 

 
19 

 
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 

 
83 

 
15/2006 

 
371.060 

 
Andreas Mölzer 

 
Gensidig respekt 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
12 
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16/2006 

 
371.061 

 
Matteo Salvini 

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

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
7 

 
17/2006 

 
371.713 

 
Daniel Strož 

 
Nødvendigheden af at føre en afbalanceret 
europæisk udenrigspolitik 

 
13.03.2006 

 
13.06.2006 

 
14 

 
18/2006 

 
372.500 

 
Roger Helmer, Ashley Mote, James 
Allister og Anna Záborská 

 
Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien 

 
30.03.2006 

 
30.06.2006 

 
21 

 
19/2006 

 
372.501 

 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael 
Cashman, Erik Meijer, Alexander Graf 
Lambsdorff og Geoffrey Van Orden 

 
Beskyttelse af personer mod neototalitarisme i 
Bulgarien  

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
21 

 
20/2006 

 
372.502 

 
Konrad Szymański, Philippe Morillon, 
Charles Tannock, Ari Vatanen og 
Bastiaan Belder 

 
Beskyttelse af nærhedsprincippet i 
sundhedspolitikken både i og uden for EU 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
22 

 
21/2006 

 
372.503 

 
Iles Braghetto og Panayiotis Demetriou 

 
Beskyttelse og bevarelse af den religiøse 
kulturarv i den nordlige del af Cypern 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
109 

 
22/2006 

 
372.504 

 
Daniel Strož 

 
Fordømmelse af tidligere nazisters og deres 
sympatisørers aktiviteter i visse EU-
medlemsstater 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
27 

 
23/2006 

 
372.505 

 
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, 
Antoine Duquesne, Charles Tannock og 
Enrique Barón Crespo 

 
Internationale adoptioner i Rumænien 
 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
90 
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24/2006 

 
372.706 

 
Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, 
Rodi Kratsa Tsagaropoulou, Luigi 
Cocilovo, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 
En statut for den europæiske forening og 
fremme af aktivt europæisk medborgerskab 

 
03.04.2006 

 
03.07.2006 

 
39 

 
 

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

 
Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
 
Onesta Gérard 
(Verts/ALE) 
 

 
Hvidbog om en europæisk 
kommunikationspolitik 

 
AFCO (M) 
 

 
21/02/2006 

 
2006/2087(INI) 

Nicholson of 
Winterbourne 
Baroness  (ALDE) 
 

Kashmir: Situationen i dag 
og de fremtidige udsigter 

AFET (K) 
 

12/12/2005 2005/2242(INI) 

Yañez-Barnuevo 
García Luis (PSE) 
 

Den eksterne dimension af 
bekæmpelsen af 
fattigdommen 

AFET (K) 
 

16/03/2006 2006/2032(INI) 

Van Hecke Johan 
(ALDE) 
 

Indgåelse af aftale om 
ændring af AVS-EF-
partnerskabsaftalen 

AFET (M) 
 

14/06/2005 2005/0071(AVC) 

Daul Joseph (EPP-
ED) 
 

Forarbejdningsstøtten for 
hør og hamp bestemt til 
fiberproduktion 

AGRI (K) 
 

21/03/2006 2006/0043(CNS) 

Jeggle Elisabeth 
(EPP-ED) 
 

Dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd (2006-2010) 

AGRI (K) 
 

26/01/2006 2006/2046(INI) 

Ebner Michl (EPP-
ED) 
 

Vedtagelse på vegne af EF 
af protokollerne til Alpe-
konventionen om 
jordbundsbeskyttelse, energi 
og turisme 
 

AGRI (M) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Schuth Willem 
(ALDE) 
 

Strategi for biomasse og 
biobrændsler 
 

AGRI (M) 
 

21/03/2006 2006/2082(INI) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Bevillingsoverførsel DEC 
08/2006 - Sektion III - 
Kommissionen 
 

BUDG (K) 
 

06/12/2004 2006/2088(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Bevillingsoverførsel DEC 
07/2006 - Sektion III - 
Kommissionen 
 

BUDG (K) 
 

06/12/2004 2006/2089(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Bevillingsoverførsel DEC 
10/2006 - Sektion III - 
Kommissionen 
 

BUDG (K) 
 

06/12/2004 2006/2096(GBD) 

Pittella Giovanni 
(PSE) 
 

Bevillingsoverførsel DEC 
11/2006 - Sektion III - 
Kommissionen 
 

BUDG (K) 
 

06/12/2004 2006/2097(GBD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Pittella Giovanni (PSE) 
 

Bevillingsoverførsel DEC 
09/2006 - Sektion III - 
Kommissionen 
 

BUDG (K) 
 

06/12/2004 2006/2095(GBD) 

Deprez Gérard (ALDE) 
 

Forordning om anden 
generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II) 
 

BUDG (M) 
 

22/11/2005 2005/0106(COD) 

Geringer de Oedenberg 
Lidia Joanna (PSE) 
 

Det Europæiske År for 
Interkulturel Dialog 

BUDG (M) 
 

22/11/2005 2005/0203(COD) 

Gräßle Ingeborg (EPP-
ED) 
 

Gennemførelsesbestemmelser 
til finansforordningen 
vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers almindelige 
budget 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2005/0904(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Europol-ansattes vederlag og 
tillæg 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2006/0803(CNS) 

Haug Jutta D. (PSE) 
 

Vedtægten for Europols 
personale 
 

BUDG (M) 
 

21/09/2004 2006/0804(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Seychellerne 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2006/0029(CNS) 

Trüpel Helga 
(Verts/ALE) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Komorerne 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2006/0032(CNS) 

Xenogiannakopoulou 
Marilisa (PSE) 
 

Regler for deltagelse i 
gennemførelsen af Euroatoms 
7. rammeprogram (2007-2011) 
 

BUDG (M) 
 

20/09/2004 2006/0014(CNS) 

Duchoň Petr (EPP-ED) 
 

FN's konvention mod tortur CONT (M) 
 

20/04/2006 2006/0023(CNS) 

Beazley Christopher 
(EPP-ED) 
 

Initiativer til at supplere den 
nationale skoleundervisning 
ved hjælp af egnede værktøjer 
til undervisning i den 
europæiske dimension 
 

CULT (K) 
 

03/10/2005 2006/2041(INI) 

Descamps Marie-Hélène 
(EPP-ED) 
 

i2010: Digitale biblioteker CULT (K) 
 

23/11/2005 2006/2040(INI) 

Sifunakis Nikolaos 
(PSE) 
 

Europæisk kulturel og 
arkitektonisk arv på lokalt plan: 
Fokus på underkendt kulturarv 
 

CULT (K) 
 

03/10/2005 2006/2050(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Hieronymi Ruth (EPP-
ED) 
 

Den interinstitutionelle aftale 
om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren 
 

CULT (M) 
 

22/09/2004 2004/2099(ACI) 

Ribeiro e Castro José 
(EPP-ED) 
 

Indgåelse af aftale om ændring 
af AVS-EF-partnerskabsaftalen 

DEVE (K) 
 

24/05/2005 2005/0071(AVC) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Seychellerne 

DEVE (M) 
 

21/03/2006 2006/0029(CNS) 

Morgantini Luisa 
(GUE/NGL) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Komorerne 

DEVE (M) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

Berès Pervenche (PSE) 
 

Udnævnelse af et medlem af 
Den Europæiske Centralbanks 
direktion (Jürgen Stark) 
 

ECON (K) 
 

14/03/2006 2006/0801(CNS) 

Bowles Sharon (ALDE) 
 

Basisoplysninger om 
købekraftpariteter 
 

ECON (K) 
 

03/04/2006 2006/0042(COD) 

Ferreira Elisa (PSE) 
 

Strukturelle statistikker om 
virksomhederne 
 

ECON (K) 
 

14/03/2006 2006/0020(COD) 

Krasts Guntars (UEN) 
 

Den statistiske nomenklatur for 
økonomiske aktiviteter NACE 
rev. 2 
 

ECON (K) 
 

14/03/2006 2006/0011(COD) 

Muscat Joseph (PSE) 
 

Hen imod en omfattende 
konsolidering af sektoren for 
finansielle tjenesteydelser 
 

ECON (K) 
 

04/07/2005 2006/2081(INI) 

Tannock Charles (EPP-
ED) 
 

Fritagelse for merværdiafgift 
og punktafgifter på varer, der 
indføres af rejsende fra 
tredjelande 
 

ECON (K) 
 

14/03/2006 2006/0021(CNS) 

Hoppenstedt Karsten 
Friedrich (EPP-ED) 
 

Samordning af visse 
bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende 
tv-spredningsvirksomhed 
 

ECON (M) 
 

14/03/2006 2005/0260(COD) 

Klinz Wolf (ALDE) 
 

Aktionærers udøvelse af 
stemmerettigheder 
 

ECON (M) 
 

14/02/2006 2005/0265(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Langen Werner (EPP-
ED) 
 

Offentlig-private 
partnerskaber og 
fællesskabslovgivningen om 
offentlige kontrakter og 
koncesssioner 
 

ECON (M)
 

21/09/2004 2006/2043(INI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EPP-ED) 
 

Aktuelle udviklinger og 
perspektiver inden for 
selskabsretten 
 

ECON (M)
 

03/04/2006 2006/2051(INI) 

Bachelot-Narquin 
Roselyne (EPP-ED) 
 

Oprettelse af en globali-
seringstilpasningsfond 

EMPL (K) 
 

15/03/2006 2006/0033(COD) 

Bozkurt Emine (PSE) 
 

Samordning af 
socialsikringssystemerne; 
Ændringer 
 

EMPL (K) 
 

01/02/2006 2006/0008(COD) 

Lambert Jean 
(Verts/ALE) 
 

Samordning af de sociale 
sikringssystemer: Gen 
nemførelsesbestemmelser 
 

EMPL (K) 
 

04/04/2006 2006/0006(COD) 

Mann Thomas (EPP-
ED) 
 

Udarbejdelse af en 
europæisk referenceramme 
for kvalifikationer 
 

EMPL (K) 
 

27/10/2005 2006/2002(INI) 

Matsouka Maria 
(PSE) 
 

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

EMPL (K) 
 

18/01/2006 2005/0258(COD) 

Panayotopoulos-
Cassiotou Marie 
(EPP-ED) 
 

Lavtuddannede kvinders 
arbejde - en ny politik 

EMPL (M) 
 

18/01/2006 2006/2011(INI) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Strategier og midler til at 
sikre integration af 
tredjelandsstatsborgere i 
Den Europæiske Union 
 

EMPL (M) 
 

14/09/2005 2006/2056(INI) 

Sinnott Kathy 
(IND/DEM) 
 

Forbedring af befolkningens 
mentale sundhed - På vej 
mod en strategi for mental 
sundhed i Den Europæiske 
Union 

EMPL (M) 
 

27/10/2005 2006/2058(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Adamou Adamos 
(GUE/NGL) 
 

Planlægning af beredskab 
og indsats over for 
pandemisk influenza  i Det 
Europæiske Fællesskab 
 

ENVI (K) 
 

29/11/2005 2006/2062(INI) 

Bowis John (EPP-ED) 
 

Forbedring af befolkningens 
mentale sundhed - På vej 
mod en strategi for mental 
sundhed i Den Europæiske 
Union 
 

ENVI (K) 
 

29/11/2005 2006/2058(INI) 

Brepoels Frieda (EPP-
ED) 
 

Infrastruktur for geografisk 
information i Fællesskabet 
(INSPIRE) 
 

ENVI (K) 
 

20/09/2004 2004/0175(COD) 

Corbey Dorette (PSE) 
 

Temastrategi for 
luftforurening 

ENVI (K) 
 

29/11/2005 2006/2060(INI) 

Grossetête Françoise 
(EPP-ED) 
 

Lægemidler til pædiatrisk 
brug 

ENVI (K) 
 

20/01/2005 2004/0217(COD) 

Hegyi Gyula (PSE) 
 

Temastrategi for bymiljøet ENVI (K) 
 

29/11/2005 2006/2061(INI) 

Klaß Christa (EPP-
ED) 
 

Beskyttelse af grundvandet 
mod forurening  
 

ENVI (K) 
 

27/07/2004 2003/0210(COD) 

Papadimoulis 
Dimitrios 
(GUE/NGL) 
 

Fællesskabets 
civilbeskyttelsesordning 
(omarbejdet) 
 

ENVI (K) 
 

21/02/2006 2006/0009(CNS) 

Seeber Richard (EPP-
ED) 
 

Vedtagelse på vegne af EF 
af protokollerne til Alpe-
konventionen om 
jordbundsbeskyttelse, energi 
og turisme 
 

ENVI (K) 
 

21/03/2006 2006/0026(CNS) 

Aylward Liam (UEN) 
 

Strategi for biomasse og 
biobrændsler 
 

ENVI (M) 
 

25/04/2006 2006/2082(INI) 

Gomes Ana Maria 
(PSE) 
 

Kvinder i international 
politik 

FEMM (K)
 

21/02/2006 2006/2057(INI) 

Niebler Angelika 
(EPP-ED) 
 

Lige muligheder og 
ligebehandling af mænd og 
kivnder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv 
 

FEMM (K)
 

15/03/2006 2004/0084(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Geringer de 
Oedenberg Lidia 
Joanna (PSE) 
 

Samhørighedspolitikkens 
bidrag til vækst og be-
skæftigelse - Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for 
2007-2013 

FEMM (M)
 

21/03/2006 2006/2086(INI) 

Gröner Lissy (PSE) 
 

Samordning af visse 
bestemmelser i medlems 
staterne vedrørende tv-
spredningsvirksomhed 
 

FEMM (M)
 

21/03/2006 2005/0260(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Forbedring af befolkningens 
mentale sundhed - På vej 
mod en strategi for mental 
sundhed i Den Europæiske 
Union 
 

FEMM (M)
 

21/03/2006 2006/2058(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Erhvervelse og besiddelse af 
våben 

IMCO (K) 
 

02/05/2006 2006/0031(COD) 

McCarthy Arlene 
(PSE) 
 

Særlige problemer i 
forbindelse med gen-
nemførelse af lovgivningen 
om offentlige indkøb og 
denne lovgivnings forhold 
til Lissabon-dagsordenen 
 

IMCO (K) 
 

21/02/2006 2006/2084(INI) 

Roithová Zuzana 
(EPP-ED) 
 

Forbrugertillid i et digitalt 
miljø 

IMCO (K) 
 

21/02/2006 2006/2048(INI) 

Jäätteenmäki Anneli 
(ALDE) 
 

Revision af direktiverne om 
medicinsk udstyr 

IMCO (M) 
 

02/05/2006 2005/0263(COD) 

Rühle Heide 
(Verts/ALE) 
 

Samordning af visse 
bestemmelser i medlems-
staterne vedrørende tv-
spredningsvirksomhed 
 

IMCO (M) 
 

21/02/2006 2005/0260(COD) 

Karim Sajjad (ALDE) 
 

EU's økonomiske og 
handelsmæssige 
forbindelser med Indien 
 

INTA (K) 
 

11/10/2005 2006/2034(INI) 

Varela Suanzes-
Carpegna Daniel 
(EPP-ED) 
 

EU's økonomiske og 
handelsmæssige for- 
bindelser med Mercosur i 
forbindelse med forhandling 
af en interregional 
associeringsaftale 

INTA (K) 
 

25/01/2006 2006/2035(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Audy Jean-Pierre 
(EPP-ED) 
 

Strategi for biomasse og 
biobrændsler 

INTA (M) 
 

25/09/2005 2006/2082(INI) 

Lucas Caroline 
(Verts/ALE) 
 

Dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd (2006-2010) 

INTA (M) 
 

16/03/2006 2006/2046(INI) 

Langen Werner (EPP-
ED) 
 

Strategi for biomasse og 
biobrændsler 

ITRE (K) 
 

21/02/2006 2006/2082(INI) 

Laperrouze Anne 
(ALDE) 
 

Regler for deltagelse i 
gennemførelsen af 
Euroatoms 7. 
rammeprogram (2007-2011) 
 

ITRE (K) 
 

21/02/2006 2006/0014(CNS) 

del Castillo Vera Pilar 
(EPP-ED) 
 

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

ITRE (K) 
 

23/11/2005 2006/2005(INI) 

Remek Vladimír 
(GUE/NGL) 
 

Oprettelse af en globali- 
seringstilpasningsfond 

ITRE (M) 
 

25/04/2006 2006/0033(COD) 

del Castillo Vera Pilar 
(EPP-ED) 
 

Den interinstitutionelle 
aftale om budgetdisciplin og 
forbedring af budget- 
proceduren 
 

ITRE (M) 
 

25/01/2006 2004/2099(ACI) 

Lehne Klaus-Heiner 
(EPP-ED) 
 

Statut for det europæiske 
private selskab 

JURI (K) 
 

12/12/2005 2006/2013(INI) 

Speroni Francesco 
Enrico (IND/DEM) 
 

Anmodning om ophævelse 
af Pflügers immunitet 

JURI (K) 
 

30/01/2006 2006/2030(IMM) 

Szejna Andrzej Jan 
(PSE) 
 

Aktuelle udviklinger og 
perspektiver inden for 
selskabsretten 
 

JURI (K) 
 

24/11/2004 2006/2051(INI) 

Breyer Hiltrud 
(Verts/ALE) 
 

Lægemidler til avanceret 
terapi 

JURI (M) 
 

19/04/2006 2005/0227(COD) 

Doorn Bert (EPP-ED) 
 

Forenkling af 
fællesskabsretten 

JURI (M) 
 

30/01/2006 2005/2238(REG) 

Gargani Giuseppe 
(EPP-ED) 

Ændring af forretning-
sordenens artikel 3 og 4 

JURI (M) 
 

19/04/2006 2005/2036(REG) 



UDVALG 

 

61

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

Navn Emne Udvalg Dato Proc. 
Sakalas Aloyzas (PSE) 
 

Forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration 
(2007-2013) 
 

JURI (M) 
 

12/12/2005 2005/0043(COD) 

Brejc Mihael (EPP-ED) 
 

Samarbejde mellem kontorer 
for inddrivelse af aktiver 
 

LIBE (K) 
 

27/04/2006 2006/0805(CNS) 

Catania Giusto 
(GUE/NGL) 
 

FN's konvention mod tortur LIBE (K) 
 

03/04/2006 2006/0023(CNS) 

Lambrinidis Stavros 
(PSE) 
 

Strategier og midler til at sikre 
integration af 
tredjelandsstatsborgere i Den 
Europæiske Union 
 

LIBE (K) 
 

04/10/2005 2006/2056(INI) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Europol-ansattes vederlag og 
tillæg 
 

LIBE (K) 
 

27/04/2006 2006/0803(CNS) 

Moraes Claude (PSE) 
 

Vedtægten for Europols 
personale 
 

LIBE (K) 
 

27/04/2006 2006/0804(CNS) 

Voggenhuber Johannes 
(Verts/ALE) 
 

Overholdelse af charteret om 
grundlæggende rettigheder i 
Kommissionens 
lovgivningsforslag - 
Metodologi for en systematisk 
og stringent kontrol 
 

LIBE (K) 
 

12/07/2005 2005/2169(INI) 

Ždanoka Tatjana 
(Verts/ALE) 
 

Ikke forskelsbehandling og lige 
muligheder for alle - en 
rammestrategi 
 

LIBE (K) 
 

04/07/2005 2005/2191(INI) 

Alvaro Alexander 
(ALDE) 
 

Styrkelse af forsyningskædens 
sikkerhed 

LIBE (M) 
 

03/04/2006 2006/0025(COD) 

Bauer Edit (EPP-ED) 
 

Migration og udvikling LIBE (M) 
 

04/10/2005 2005/2244(INI) 

Capoulas Santos Luis 
Manuel (PSE) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Komorerne 

PECH (K) 
 

21/03/2006 2006/0032(CNS) 

 
Fraga Estévez Carmen 
(EPP-ED) 
 

Fiskeriaftale mellem EF og 
Seychellerne 

PECH (K) 
 

05/04/2006 2006/0029(CNS) 

Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Gennemførelsen af Rådets 
forordning (EF) nr. 1185/2003 
om fjernelse af hajfinner om 
bord på fartøjer 
 

PECH (K) 
 

31/01/2006 2006/2054(INI) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Miguélez Ramos Rosa 
(PSE) 
 

Tekniske 
bevarelsesforanstaltninger for 
visse bestande af stærkt 
vandrende fiskearter 
 

PECH (K) 
 

04/04/2006 2006/0030(CNS) 

Krehl Constanze Angela 
(PSE) 
 

Samhørighedspolitikkens 
bidrag til vækst og 
beskæftigelse - Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for 
2007-2013 
 

REGI (K) 
 

12/09/2005 2006/2086(INI) 

Kallenbach Gisela 
(Verts/ALE) 
 

Temastrategi for bymiljøet REGI (M) 
 

22/02/2006 2006/2061(INI) 

Fava Giovanni Claudio 
(PSE) 
 

CIA's påståede brug af 
europæiske lande ved transport 
og ulovlig tilbageholdelse af 
fanger (interimsbetænkning) 
 

TDIP (K) 
 

26/01/2006 2006/2027(INI) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og Serbien 
Montenegro om visse aspekter 
af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0141(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og den 
tidligere jugoslaviske republik 
Makedonien om visse aspekter 
af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0146(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem Ef og Albanien 
om visse aspekter af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0143(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og 
Rumænien om visse aspekter af 
lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

29/08/2005 2005/0148(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EF og Moldova 
om visse aspekter af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

12/09/2005 2005/0151(CNS) 

Costa Paolo (ALDE) 
 

Aftale mellem EU og Marokko 
om visse aspekter af lufttrafik 
 

TRAN (K) 
 

12/09/2005 2005/0161(CNS) 

Savary Gilles (PSE) 
 

Rederes erstatningsansvar og 
finansielle garanti 
 

TRAN (K) 
 

06/04/2006 2005/0242(COD) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Opfyldelse af kravene til 
flagstater 

TRAN (K) 
 

06/04/2006 2005/0236(COD) 
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Navn Emne Udvalg Dato Proc. 

 
Vlasto Dominique 
(EPP-ED) 
 

Havnestatskontrol 
(omarbejdet udgave) 

TRAN (K) 
 

28/03/2006 2005/0238(COD) 

Wortmann-Kool 
Corien (EPP-ED) 
 

Et integreret EU-
handlingsprogram for 
transport ad indre vandveje 
"Naiades" 
 

TRAN (K) 
 

22/02/2006 2006/2085(INI) 

de Grandes Pascual 
Luis (EPP-ED) 
 

Organisationer, der udfører 
inspektion og syn af skibe 
(omarbejdet) 
 

TRAN (K) 
 

28/03/2006 2005/0237(COD) 

Hennis-Plasschaert 
Jeanine (ALDE) 
 

Mindskelse af 
klimapåvirkningerne fra 
luftfarten 
 

TRAN (M)
 

11/10/2005 2005/2249(INI) 

Vincenzi Marta (PSE) 
 

Strategi for biomasse og 
biobrændsler  
 

TRAN (M)
 

22/02/2006 2006/2082(INI) 

Vlasto Dominique 
(EPP-ED) 
 

Vedtagelse på vegne af EF 
af protokollerne til Alpe-
konventionen om 
jordbundsbeskyttelse, energi 
og turisme 

TRAN (M)
 

28/03/2006 2006/0026(CNS) 

 
* * * 
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN  
 
Rapporter og meddelelser 
 

Emne Henvisning Dok. 
 
Meddelelse fra Kommissionen: Statusrapport af 31. januar 2005 om 
modernisering af Europa-Kommissionens regnskabssystem 

 
BUDG 
CONT 
ECON 
 

 
COM(2005)0090 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Konsolidering og udbygning af delegationstjenesten 

AFET 
DEVE 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0239 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Årsberetning til dechargemyndigheden om intern revision i 2004 
 

CONT 
 

COM(2005)0257 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Civilsamfundsdialogen mellem EU og 
ansøgerlandene 

AFET 
EMPL 
REGI 
CULT 
LIBE 
FEMM 
 

COM(2005)0290 

Meddelelse fra Kommissionen: En strategi for den eksterne 
dimension af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

LIBE 
AFET 
 

COM(2005)0491 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Åbning af en delegation i Belarus 

AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2005)0582 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Forebyggelse og 
bekæmpelse af finansiering af terrorisme gennem bedre 
koordinering på nationalt plan og større åbenhed i den almennyttige 
sektor. 
 

LIBE 
ECON 
IMCO 
JURI 
 

COM(2005)0620 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
resultaterne af den høring, der blev lanceret ved grønbogen om 
offentlige indkøb af forsvarsmateriel, og om Kommissionens 
kommende initiativer 
 

IMCO 
AFET 
ITRE 
 

COM(2005)0626 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Beretning fra Kommissionen: Evalueringsrapport om direktiv 
98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og 
værdipapirafviklingssystemer (EU 25) 
 

ECON 
 

COM(2005)0657 

Meddelelse fra Kommissionen: Politikplan for lovlig migration LIBE 
AFET 
DEVE 
INTA 
EMPL 
CULT 
FEMM 
 

COM(2005)0669 

Beretning fra Kommissionen: Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond - Årsrapport 2004 

REGI 
BUDG 
 

COM(2005)0709 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Investering i mennesker - Meddelelse om det tematiske program for 
menneskelig og social udvikling og de finansielle overslag for 
2007-2013 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
FEMM 
 

COM(2006)0018 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Det tematiske program "Ikke-statslige aktørers og lokale 
myndigheders rolle i forbindelse med udvikling" 

DEVE 
AFET 
INTA 
FEMM 
 

COM(2006)0019 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Ekstern foranstaltning: Tematisk program for miljø og bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer, herunder energi 

ENVI 
AFET 
DEVE 
INTA 
ITRE 
 

COM(2006)0020 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Temastrategi for fødevaresikkerhed - Fødevaresikkerhed: 
virkeliggørelse af millenniumudviklingsmålene 

DEVE 
AFET 
INTA 
ENVI 
AGRI 
 

COM(2006)0021 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
om markedsanalyser i henhold til i EU's rammebestemmelser - 
Konsolidering af det indre marked for elektronisk kommunikation 
 

ITRE 
ECON 
IMCO 
 

COM(2006)0028 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag A og C til 
forordning (EF) nr. 1346/2000 for så vidt angår Frankrig 

JURI 
LIBE 
 

COM(2006)0038 

Femte beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om gennemførelsen af direktiv 89/552/EØF om 
"fjernsyn uden grænser" 

CULT 
ECON 
ITRE 
IMCO 
LIBE 
 

COM(2006)0049 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 
Udviklingsfinansiering og bistandseffektivitet –  Udfordringer i 
forbindelse med optrapning af EU-bistanden 2006–2010 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0085 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Partnerskab 
mellem EU og Vestindien for vækst, stabilitet og udvikling 

DEVE 
INTA 
 

COM(2006)0086 

Meddelelse fra Kommissionen: Mere, bedre og hurtigere EU-
udviklingsbistand 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0087 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet : 
mere effektiv EU-udviklingsbistand: en fælles ramme for 
udarbejdelsen af landestrategipapirer og fælles flerårig 
programmering 

DEVE 
AFET 
INTA 
BUDG 
 

COM(2006)0088 

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: 
Rapport om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF 
om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer 
 

IMCO 
JURI 
 

COM(2006)0120 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Årlig politikstrategi for 2007 - Øget tillid gennem handling 
 

ALLE 
UDVALG 
 

COM(2006)0122 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 
Resultater med de forskellige politikker i 2005 
 

ALLE 
UDVALG 

COM(2006)0124 

 



OFFICIELLE DOKUMENTER 

 

69

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

 
Emne Henvisning Dok. 

 
Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal 
indtage i AVS-EF-Ministerrådet, vedrørende den flerårige 
finansielle ramme for perioden 2008-2013 og de ændringer, der skal 
indføjes i aftalen om revision af partnerskabsaftalen mellem 
medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den anden side, undertegnet i Cotonou den 23. 
juni 2000 og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005 
 

BUDG 
DEVE 
 

COM(2006)0132 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Gennemførelse af 
partnerskabet for vækst og beskæftigelse: At gøre Europa til et 
ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar 

EMPL 
DEVE 
ECON 
ITRE 
IMCO 
JURI 
FEMM 
 

COM(2006)0136 

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: 
Almindelig beretningom førtiltrædelsesstøtte (PHARE - ISPA - 
SAPARD) i 2004 

AFET 
INTA 
BUDG 
ENVI 
TRAN 
REGI 
AGRI 
 

COM(2006)0137 

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
ENERGY STAR-programmets udførelse i Det Europæiske 
Fællesskab i tidsrummet 2001–2005 

ITRE 
ENVI 
IMCO 
 

COM(2006)0140 

Meddelelse fra Kommissionen: Et nyt globalt partnerskab med 
Grønland i form af en fælleserklæring og en rådsafgørelse på basis 
af EF-traktatens artikel 187 Forslag til Rådets afgørelse om 
forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side 
og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side 
 

AFET 
INTA 
BUDG 
PECH 
 

COM(2006)0142 

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs 
holdning til tilpasningen til den tekniske udvikling af regulativ nr. 
51 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0150 

Tredje beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om anvendelsen af direktiv 93/96, 90/364 og 90/365 
om opholdsret for studerende samt ikke-erhvervsaktive og 
pensionerede unionsborgere 

LIBE 
EMPL 
CULT 
JURI 
 

COM(2006)0156 
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Emne Henvisning Dok. 

 
Meddelelse fra Kommissionen: Retningslinjer for udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

EMPL 
ITRE 
IMCO 
FEMM 
 

COM(2006)0159 

Meddelelse fra Kommissionen : Revision af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg 
af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af 
Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF 
 

IMCO 
ECON 
 

COM(2006)0161 

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af direktiv 
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle: Del I - Sammenfattende 
rapport om de hidtidige resultater - Ajourføring for 1999-2001 
 

ENVI 
 

COM(2006)0164 

Grønbog: Uskyldsformodningen LIBE 
JURI 
 

COM(2006)0174 

Beretning fra Kommissionen: Kvaliteten af benzin og dieselolie til 
brug for vejtransport i Den Europæiske Union: Tredje årsrapport 
(Rapporteringsår 2004) 
 

ENVI 
TRAN 
 

COM(2006)0186 

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning 2005 om forbindelserne 
med de nationale parlamenter 
 

AFCO 
 

SEC(2006)0350 

Forslag til intern aftale mellem repræsentanterne for 
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af 
Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme 
for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med 
partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, 
undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, og revideret i 
Luxembourg (Storhertugdømmet Luxembourg) den 25. juni 2005, 
samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på 
hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse 
 

DEVE 
BUDG 
 

SEC(2006)0371 

 
* * * 
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 
 
 
Nr. 27/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme 

 
Bruxelles, den 31. marts 2006 

 
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 
Liechtenstein, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine og 
Republikken Moldova erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2005/936/FUSP af 21. 
december 2005 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke 
foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/847/FUSP og målene 
i fælles holdning 2006/231/FUSP af 20. marts 2006 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 
2005/936/FUSP. 
 
De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med disse to fælles holdninger. 
 
Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 

 
 

* * * 
 
 
Nr. 52/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
i anledning af den sidste samling i FN's Menneskerettighedskommission 

 
Bruxelles, den 27. marts 2006 

 
I anledning af Menneskerettighedskommissionens sidste samling den 27. marts 2006 hylder Den Europæiske 
Union 60 år i menneskerettighedssagens tjeneste. Den Europæiske Union værdsætter den vigtige rolle, 
Menneskerettighedskommissionen har spillet i forbindelse med fremme og beskyttelse af 
menneskerettigheder. På trods af den kritik, der er blevet rettet mod Menneskerettighedskommissionen 
gennem de seneste år, fortjener de resultater, den har opnået på menneskerettighedsområdet, og den 
omfattende arv, den efterlader, vor anerkendelse og respekt. 
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Menneskerettighedskommissionen efterlader verdenssamfundet en lang række internationale 
menneskerettighedslove og -standarder. Med vedtagelsen af verdenserklæringen om menneskerettigheder 
lagde kommissionen den grundsten, som alle internationale menneskerettighedslove bygger på. Den 
efterfølgende udarbejdelse af de internationale konventioner om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder og om borgerlige og politiske rettigheder samt de øvrige centrale menneskerettighedsinstrumenter 
danner i dag basis for internationale menneskerettighedslove. Menneskerettighedskommissionen har fortsat 
med at udvikle nye standarder, idet den har udarbejdet et udkast til konvention om tvungne forsvindinger og 
et udkast til erklæring om oprindelige folks rettigheder. EU tillægger det høj prioritet, at disse tekster drøftes 
og vedtages på Menneskerettighedsrådets første samling, der finder sted i juni. 
 
Menneskerettighedskommissionen har de sidste 60 år ydet et væsentligt bidrag til at finde frem til og 
imødegå udfordringer med henblik på beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, herunder nye eller 
hastende spørgsmål og nødsituationer. 
 
Gennem udvikling af et system med særlige procedurer er den mellemstatslige debat om 
menneskerettigheder kommet tættere på virkeligheden. FN's uafhængige menneskerettighedseksperter 
fungerer som en tidlig varslingsmekanisme over for det internationale samfund og er talerør for de ofre, der 
ofte er bragt til tavshed. Med deres faglige viden bidrager de i høj grad til en vægtig og kvalificeret debat. 
Deres anbefalinger udgør en konkret vejledninger for bedre gennemførelse af menneskerettighedsstandarder. 
Den Europæiske Union hilser med glæde, at ordningen med særlige procedurer vil blive fortsat i 
Menneskerettighedsrådet, og at alle mandater er blevet overført til dette. EU ser frem til at modtage deres 
rapporter og til at gå ind i en interaktiv dialog på dets første samling. Det er vigtigt, at denne ordning 
efterhånden styrkes. 
 
Den Europæiske Union udtrykker sin fulde støtte til menneskerettighedsforkæmpernes indsats for at skabe 
øget bevidsthed om og fremme respekten for menneskerettighederne. Lige så længe, som 
Menneskerettighedskommissionen har eksisteret, har menneskerettighedsforkæmperne og deres 
organisationer gjort opmærksom på problemer, når regeringerne har tiet - ofte med risiko for at blive 
diskrimineret, fængslet eller endog for at miste livet. Det er af den allerstørste betydning for Den Europæiske 
Union, at de også vil deltage aktivt og effektivt i Menneskerettighedsrådet. Vi hilser det derfor velkomment, 
at ikke-statslige organisationers og nationale menneskerettighedsinstitutioners deltagelse i dettes arbejde vil 
tage udgangspunkt i Menneskerettighedskommissionens regler og praksis. 
 
Med udgangspunkt i det solide grundlag, som Menneskerettighedskommissionens instrumenter og 
mekanismer udgør, har Menneskerettighedsrådet nu mulighed for at styrke gennemførelsen af 
menneskerettighedsstandarder. 
 
Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med andre FN-medlemmer med henblik på at gøre 
Menneskerettighedsrådet til et effektivt organ, der vil yde et ægte bidrag til fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne for alle. 
 
Menneskerettighedsrådet bør kunne tage alle menneskerettighedsspørgsmål op, efterhånden som de opstår, 
herunder også hastetilfælde. Rådet vil tjene som forum for en løbende dialog og et konstruktivt engagement. 
Det vil stå til rådighed med vejledning og bistand til alle lande, så de kan opnå de højeste standarder for 
beskyttelse af menneskerettigheder gennem dialog, samarbejde og kapacitetsopbygning. Vi skal gøre god 
brug af alle de instrumenter, det stiller til rådighed, for at menneskerettighedsnormerne kan udmøntes i 
mærkbare forbedringer af menneskerettighedssituationen i praksis og forhindre, at menneskerettighederne 
krænkes. 
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Den Europæiske Union bekræfter sin uforbeholdne støtte til styrkelsen af FN's Menneskerettighedskontor. 
Højkommissæren og hendes stab arbejder utrætteligt for at fremme og beskytte alle menneskerettigheder og 
forhindre nye eller fortsatte overtrædelser af menneskerettighederne i hele verden. 
 
Med den afdøde højkommissær for menneskerettigheder, Sergio Vieira de Mellos egne ord, skal vil alle 
bidrage til, at alle får mulighed for at nyde godt af alle menneskerettigheder. Vi har nu mulighed for sammen 
at bevise, at vi forpligter os til at opretholde de højeste menneskerettighedsstandarder. Det ligger i vore 
hænder at sikre, at Menneskerettighedsrådet kommer til at bygge på de bedste elementer i arven efter 
Menneskerettighedskommissionen. 
 
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 til slutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 53/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om anholdelsen og overførslen af Thomas Lubanga 

 
Bruxelles, den 28. marts 2006 

 
 
Den Europæiske Union hilser det velkomment, at Den Demokratiske Republik Congos myndigheder har 
udleveret Thomas Lubanga Dyilo, og at Frankrig overførte ham til Den Internationale Straffedomstol den 17. 
marts 2006. Thomas Lubanga formodes at have begået krigsforbrydelser, nemlig at have hvervet og 
udskrevet børn som børnesoldater og ladet dem deltage aktivt i fjendtligheder. Han er den første mistænkte, 
der er blevet anholdt og overført til Den Internationale Straffedomstol med henblik på retsforfølgelse i Haag. 
Denne anholdelse udgør et vigtig resultat i forbindelse med bekæmpelsen af straffrihed i De Store Søers 
Område med det formål at forbedre stabiliteten i området på lang sigt. Anholdelsen er desuden et bevis på, at 
det internationale samfund tilslutter sig og støtter Den Demokratiske Republik Congo og dens borgere i deres 
bestræbelser i retning af fred og forsoning. I denne forbindelse hilser EU det velkomment, at Den 
Demokratiske Republik Congo er ved at forberede sit første demokratiske valg i fyrre år. 
 
Anholdelsen og overførslen af Thomas Lubanga beviser, at Den Internationale Straffedomstol er fuldt 
operationel. EU har tillid til, at Den Internationale Straffedomstol vil fungere som et afskrækkelsesmiddel og 
et middel til konfliktløsning med støtte fra det internationale samfund. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr.  54/06 
 

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

 
Bruxelles, den 30. marts 2006 

 
Den Europæiske Union noterer sig positivt de foreløbige konklusioner fra den OSCE/ODIHR-ledede 
internationale valgobservationsmission ved det ukrainske valg til Verkhovna Rada den 26. marts 2006. 
Missionen konkluderede, at valget var frit og retfærdigt og konsoliderede det demokratiske gennembrud i 
Ukraine. 
 
Den Europæiske Union hilser dette valg, som vidner om Ukraines engagement i en virkelig demokratisk 
proces, velkomment. Det gav befolkningen mulighed for at foretage et informeret valg mellem forskellige 
alternativer og for frit og retfærdigt at give udtryk for deres vilje ved valgurnerne. Det ukrainske folk har 
påtaget sig ejerskabet til deres demokrati. Dette er en milepæl i den demokratiske valgproces, som begyndte 
med de politiske begivenheder omkring det ukrainske præsidentvalg i 2004. Rada-valget i Ukraine satte en 
ny og meget velkommen standard for valg i området som helhed. 
 
Den Europæiske Union noterer sig imidlertid også det begrænsede antal hovedsagelig tekniske mangler, som 
valgobservationsmissionen konstaterede. Den opfordrer de relevante ukrainske myndigheder til at træffe 
korrigerende foranstaltninger og til at sikre, at disse problemer ikke dukker op igen under fremtidige valg. 
 
Den Europæiske Union ser frem til at fortsætte arbejdet med at uddybe partnerskabet med Ukraine. Dette 
partnerskab bygger på fælles værdier, der kommer til udtryk i kvaliteten af Ukraines demokrati og reformer. 
Valget og den efterfølgende dannelse af en ny regering vil danne et stærkt grundlag for nye bestræbelser på 
at gøre fremskridt med nøglereformer, der sigter mod styrkelse af retsstaten, omdannelse af samfundet og 
styrkelse af markedsøkonomien, herunder yderst vigtige skridt, der sætter Ukraine i stand til hurtigt at blive 
medlem af Verdenshandelsorganisationen. Den Europæiske Union står rede til at bistå Ukraine med 
reformerne. 
 
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 og EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
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* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
Nr. 55/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om anholdelsen og varetægtsfængslingen af Charles Taylor 

 
Bruxelles, den 3. april 2006 

 
Den Europæiske Union hilser velkommen, at den tidligere liberianske præsident Charles Taylor er blevet 
anholdt i Nigeria, og at han hurtigt er blevet overført til den særlige domstol for Sierra Leone, hvor han skal 
retsforfølges for flere forbrydelser mod menneskeheden og andre alvorlige brud på international humanitær 
ret. 
 
Den Europæiske Union hylder den liberianske præsident Johnson-Sirleaf for hans mod til at kræve Taylor 
udleveret og fremhæver den vigtige rolle, som præsident Obasanjo og de nigerianske myndigheder har spillet 
i forbindelse med anholdelsen. 
 
Den Europæiske Union er tilfreds med, at Charles Taylor endelig kommer for retten. Dette er en historisk 
begivenhed for Sierra Leones befolkning og bringer håb om fred og forsoning i området. Anholdelsen og 
overførelsen af Charles Taylor til den særlige domstol er også en vigtig sejr for international retfærdighed og 
kampen mod straffrihed i hele Vestafrika. Den Europæiske Union hilser med tilfredshed den særlige 
domstols igangværende bestræbelser på at sikre, at retssagen mod Charles Taylor afvikles uden ekstern ind-
griben. 
 
Den Europæiske Union giver udtryk for sin stærke og fortsatte opbakning til den FN-støttede særlige 
domstol for Sierra Leone. 
 
Den Europæiske Union bekræfter på ny sin stærke støtte til fred, stabilitet og demokrati i 
Manoflodsregionen. 
 
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. 56/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om adgang til Darfur i forbindelse med humanitære operationer 

 
Bruxelles, den 10. april 2006 

 
Den Europæiske Union noterer sig med bekymring, at Sudans regering i de seneste dage har afvist at lade 
repræsentanter for det internationale samfund, senest undergeneralsekretær for humanitære anliggender Jan 
Egeland, få tilladelse til at besøge Darfur 
 
Den humanitære situation i Darfur kræver en vedholdende indsats fra det internationale samfund. 
Undergeneralsekretær Jan Egeland spiller en fremtrædende rolle i den forbindelse. 
 
Den Europæiske Union ser det som sin opgave at yde passende støtte til og finansiering af humanitære 
aktiviteter. Den erindrer om, at det er nødvendigt, at alle de pågældende aktører giver de humanitære 
organisationer på stedet fri adgang. 
 
Sudans regering har en klar pligt til at samarbejde med De Forenede Nationer og ikke-statslige 
organisationer, og vi opfordrer den indtrængende til at samarbejde med alle humanitære organisationer, der 
opererer i Darfur. 
 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
*Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen 
 

* * * 
 
 
Nr. 57/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
i anledning af Den Internationale Domstols 60-årsdag 

 
Bruxelles, den 12. april 2006 

 
 
Den Europæiske Union (EU) vil gerne lykønske Den Internationale Domstol (ICJ) med 60 årsdagen. 
 
EU bekræfter på ny sin stærke støtte til ICJ som FN's vigtigste retsorgan og anerkender dens bidrag til 
fredelig bilæggelse af talrige tvister mellem forskellige stater. Domstolen har formået at blive en grundsten 
for den internationale retsorden i dag. Den har skabt en samling af retsafgørelser og rådgivende udtalelser af  
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højeste kvalitet, der er blevet et uundværligt og troværdigt middel til fastlæggelse af folkeretlige 
bestemmelser. 
 
EU noterer sig med tilfredshed, at et stadigt stigende antal sager og juridiske spørgsmål er blevet forelagt ICJ 
i de seneste årtier. Dette viser klart den tillid, det internationale samfund nærer til ICJ's arbejde, den øgede 
tillid til folkeretten og viljen til fredelig retslig bilæggelse af tvister. 
 
Selv om oprettelsen af specialiserede internationale domstole, retter og andre institutioner til bilæggelse af 
tvister bekræfter den stigende accept af retslig bilæggelse af tvister, er ICJ fortsat den vigtigste 
domstolsinstitution, der indtager en central placering i den internationale orden, der bygger på 
retsstatsprincippet. 
EU benytter lejligheden til at opfordre alle stater til at henvise de af deres tvister, der ikke kan bilægges med 
andre fredelige midler, til ICJ og opfordrer indtrængende alle stater til at følge ICJ's afgørelser. 
 
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.  58/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Gambia 

 
Bruxelles, den 20. april 2006 

 
Den Europæiske Union (EU) fordømmer stærkt kupforsøget den 21. marts, der havde til formål at fjerne 
Gambias regering. Vi tager afstand fra ethvert forsøg på at styrte en demokratisk valgt regering. Vi 
konstaterer med tilfredshed, at den gambiske befolkning har reageret roligt og behersket. 
 
EU anerkender de gambiske myndigheders ret til at foretage en grundig efterforskning af begivenhederne i 
forbindelse med kupforsøget, men vi frygter, at nogle af de tilbageholdte personer har været fængslet uden 
sigtelse i mere end 72 timer, hvilket er en overtrædelse af den gambiske lovgivning. EU opfordrer 
indtrængende de gambiske myndigheder til at følge de korrekte procedurer og respektere de tilbageholdte 
personers menneskerettigheder, oplyse, hvor disse personer befinder sig, og garantere deres sikkerhed og 
velfærd samt deres adgang til juridisk bistand. 
 
EU noterer sig med bekymring, at avisen "The Independent" er blevet tvunget til at lukke, efter at den 
administrerende direktør og redaktøren var blevet arresteret. Vi opfordrer indtrængende de gambiske 
myndigheder til at begrunde disse skridt og minder om, at respekt for en fri presse som en del af retten til 
ytringsfrihed er en afgørende forudsætning for, at borgerne fuldt ud kan udøve deres demokratiske 
rettigheder. 
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De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro, EFTA-landene Island, 
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt 
Ukraine og Republikken Moldova tilslutter sig denne erklæring. 
 
* Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien deltager fortsat i stabiliserings- og 
associeringsprocessen. 
 

* * * 
 
 
 
Nr. 59/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus og om ophævelse af fælles 

holdning 2004/661/FUSP 
 

Bruxelles, den 18. april 2006 
 
Rådets fælles holdning 2006/276/FUSP af 10. april 2006 om restriktive foranstaltninger over for visse 
embedsmænd i Belarus og om ophævelse af fælles holdning 2004/661/FUSP blev offentliggjort den 11. april 
2006 i Den Europæiske Unions Tidende L 101/06, s. 5. 
 
De tiltrædende lande Bulgarien og Rumænien, kandidatlandene Kroatien* og Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og 
associeringsprocessen, Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien og Montenegro og 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. 
 

* * * 
 
 
Nr. 60/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om vedtagelsen af forfatningsloven i Bosnien-Hercegovina 

 
Bruxelles, den 24. april 2006 

 
I lyset af den kommende afstemning i Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling om de 
forfatningsændringer, som det bosnisk-hercegovinske ministerråd har foreslået, og som det bosnisk-
hercegovinske præsidentskab har godkendt, hilser Den Europæiske Union velkommen, at forfatnings- og 
retsudvalget under repræsentanternes hus i Bosnien-Hercegovina for nylig har vedtaget denne vigtige 
reformpakke. 
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EU bekræfter på ny sin støtte til forfatningsreformprocessen i Bosnien-Hercegovina, der er et centralt 
element i oprettelsen af en moderne, funktionel, levedygtig og borgervenlig multietnisk europæisk stat. 
En hurtig og rettidig vedtagelse af denne reformpakke i det bosnisk-hercegovinske parlament viser fortsat 
landets vilje til at påtage sig lokalt ejerskab og vedtage og gennemføre de reformer, som de bosnisk-
hercegovinske borgere har brug for. 
 
Det tiltrædende land Bulgarien, kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien* og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien*, og 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. 061/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om hændelsen i forbindelse med pressen i Burundi 

 
Bruxelles, den 25. april 2006 

 
Den 17. april blev de journalister, der deltog i en pressekonference med Mathias Basabose, tilbageholdt i 
adskillige timer af Burundis nationale politi og efterretningstjeneste. 
 
Den Europæiske Union noterer sig med foruroligelse dette forsøg på at intimidere den burundiske presse, 
som blev gjort af medlemmer af politiet og den nationale efterretningstjeneste gjorde den 17. april. 
 
Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den faste og hurtige reaktion fra den burundiske regering, 
der beklagede hændelsen og tilkendegav, at den på ingen måde var udtryk for regeringens politik på dette 
område. 
 
Den Europæiske Union værdsætter det klima af frihed, som pressen nyder i Burundi, og betragter det som et 
af de positive punkter i landets politiske udvikling. 
 
Den Europæiske Union gentager, at den lægger stor vægt på pressefriheden, der er en af de vigtigste 
indikatorer på et samfunds demokratisering. Der må ikke lægges hindringer i vejen for udøvelsen af denne 
frihed. 
 
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, 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. 62/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om den aktuelle politiske situation i Nepal 

 
Bruxelles, den 27. april 2006 

 
Den Europæiske Union har omhyggeligt noteret sig de erklæringer, som kong Gyanendra fremsatte den 21. 
og 24. april 2006, samt den efterfølgende reaktion herpå i Nepal. 
 
EU opfordrer til hurtigt at gennemføre kongens beslutning om at genindsætte repræsentanternes hus. EU 
hilser anerkendelsen af, at overhøjheden i Nepal ligger hos folket, velkommen. EU støtter fuldt ud det 
nepalesiske folk i dets stræben efter fred og demokrati. 
 
EU forventer nu, at alliancen af de syv partier udøver ansvarligt lederskab i den nuværende spændte 
situation. Med henblik på det møde i repræsentanternes hus, der er berammet til den 28. april, opfordrer EU 
lederne af alliancen til yderligere at udvikle køreplanen for demokrati og fred og gøre den operationel. Det er 
nødvendigt at handle omgående for at genoprette freden i landet og indsætte en demokratisk og ansvarlig 
regering. EU hilser alliancens forslag om at udnævne Girija Prasad Koirala til premierminister velkommen. 
 
EU forventer, at alle sikkerhedsstyrker afstår fra at anvende vold mod pro-demokratiske demonstrationer, og 
at de er rede til at arbejde under en demokratisk regering, så snart en sådan er dannet. 
 
EU opfordrer fortsat indtrængende til, at Nepals kommunistiske parti (maoister) finder tilbage til en 
demokratisk politisk standardkurs, men denne proces må omfatte afståelse fra vold og nedlæggelse af våben. 
 
EU forpligter sig til at samarbejde med og bistå de demokratiske institutioner, som det håber vil opstå af den 
nuværende situation. 
 
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 
Liechtenstein, 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. 63/06 
 

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om situationen i Sri Lanka 

 
Bruxelles, den 25. april 2006 

 
 
EU fordømmer på det skarpeste den eksplosion, der fandt sted i hærens hovedkvarter i Colombo i dag. EU 
udtrykker sin dybeste medfølelse med slægtningene til de dræbte og sårede og med Sri Lankas regering og 
befolkning efter det tragiske tab af menneskeliv. 
 
Denne forfærdelige terrorhandling må ikke få lov til at true udsigterne til fred i Sri Lanka. 
 
Vi støtter fortsat de norske fredsmægleres energiske bestræbelser på at opnå en yderligere forhandlingsrunde 
om styrkelse af våbenhvileaftalen mellem LTTE og Sri Lankas regering. 
 
EU opfordrer både LTTE og Sri Lankas regering til at afholde sig fra yderligere handlinger, der vil kunne 
bringe fredsprocessen i fare. 
 
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-landet 
Liechtenstein, der er medlem 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. 64/06 

 
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 

om udviklingen i Nepal 
 

Bruxelles, den 4. maj 2006 
 
Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at der nu for første gang i fire år er blevet holdt et møde 
i repræsentanternes hus i Nepal, og den glæder sig over de beslutninger, der blev truffet på mødet. Dette 
udgør et vigtigt skridt i retning af fuldt demokrati og varig fred til gavn for befolkningen i Nepal. EU 
lykønsker Girija Prasad Koirala med udnævnelsen til premierminister. EU bifalder de initiativer, der er taget 
for hurtigt at danne en funktionsdygtig regering i Nepal. 
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EU tilskynder medlemmerne af syvparti-alliancen (SPA) til at fortsætte samarbejdet om at gennemføre SPA-
køreplanen. Det er vigtigt, at enhver proces med henblik på valg til en grundlovgivende forsamling og 
efterfølgende reformer, er inklusiv, inddrager alle parter og respekterer det nepalesiske folks suverænitet. 
 
EU konstaterer med tilfredshed, at det kommunistiske (maoistiske) parti i Nepal CPN (M) med øjeblikkelig 
virkning har besluttet at erklære ensidig våbenstilstand i tre måneder. EU opfordrer nu CPN (M) til at afstå 
fra enhver form for vold og forpligte sig til at aflevere sine våben. Uden et sådant tilsagn, vil det ikke være 
muligt at afholde frie og retfærdige valg til en grundlovgivende forsamling. 
 
EU tilskynder den nye regering til at træffe gensidige foranstaltninger som reaktion på den våbenhvile, CPN 
(M) har erklæret. EU mener fortsat, at våbenhvilen vil kunne underbygges ved international mægling og 
overvågning. EU er villig til at medvirke til enhver proces, der kan føre til en varig forhandlingsløsning. 
 
Som svar på premierminister Koiralas opfordring er EU rede til sammen med det internationale samfund at 
støtte den igangværende proces. EU vil løbende vurdere sin politik over for Nepal og er rede til at styrke den 
på baggrund af udviklingen. EU er indforstået med på opfordring at yde bistand for at sikre, at fremtidige 
valg blive frie og retfærdige. 
 
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 
Liechtenstein, 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. 65/06 
 

Erklæring fra formandskabet på EU's vegne 
vedrørende Darfur-forhandlingerne 

 
Bruxelles, den 4. maj 2006 

 
Den Europæiske Union udtrykker sin påskønnelse af Den Afrikanske Union (AU) og de sudanesiske parter, 
der forhandler i Abuja, for de fremskridt, der er gjort hen imod en fredsaftale til løsning af konflikten i 
Darfur. 
 
EU hilser med tilfredshed AU-mæglernes aftaleudkast, som det anser for at være et godt grundlag for en 
løsning. Det noterer sig med tilfredshed, at den sudanesiske regering accepterer dette udkast. Det opfordrer 
SLM/A og JEM til at indgå en endelig aftale med den sudanesiske regering på linje med mæglernes udkast 
uden yderligere at overskride den frist, som AU har fastsat. 
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Det ville på baggrund af Darfur-befolkningens uhyre menneskelige lidelser være uansvarligt ikke at gøre det, 
og enhver part, der hindrer en aftale, må bære de følger, der er skitseret i FN's Sikkerhedsråds resolution 
1591. 
 
EU erklærer, at det vil støtte gennemførelsen af en aftale, indgået i Abuja, også ved at bidrage til at udbygge 
Den Afrikanske Unions mission i Sudan (AMIS) og støtte Darfur-Darfur-dialogen og genopbygningen efter 
konflikten. 
 
EU udtrykker dyb bekymring over de alvorlige kampe, der for tiden finder sted i Darfur, hvilket er i modstrid 
med Abuja-forhandlingernes positive ånd. EU gentager sin kraftige fordømmelse af alle krænkelser af 
våbenhvilen og navnlig angrebene på civile og på humanitære organisationer. Det opfordrer indtrængende 
Sudans regering og lederne af SLM/A og JEM til at tage de nødvendige skridt for at sikre, at N'djamena-
våbenhvilen nøje overholdes af alle de styrker, som de hævder at kontrollere, og til at samarbejde fuldt ud 
med Den Afrikanske Unions mission i Sudan. 
 
EU anser det for væsentligt, at overgangen fra AMIS til en FN-operation i Darfur sker hurtigst muligt. EU er 
bekymret over, at den sudanesiske regering stadig nægter at tillade FN-planlægningsgruppens besøg, og 
appellerer til den om at tillade dette omgående. 
 
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 og 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 
 

20.-21. APRIL 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") 
 
 
 
 
Plenarforsamlingen talte blandt sine deltagere dels Vladimir Špidla, medlem af Europa-
Kommissionen, som holdt et indlæg om de politiske prioriteter inden for beskæftigelse, sociale 
anliggender og lige muligheder, dels repræsentanter for det organiserede civilsamfund i de 
kommende tiltrædelseslande (Bulgarien og Rumænien). 
 

http://www.cese.europa.eu
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1. INDUSTRIPOLITIK 

• Moderne industripolitik 
– Ordfører: Ernst Ehnmark (Lønmodtagergruppen – SE) 
  
– Ref.: KOM(2005) 474 endelig – CESE 595/2006 
 
– Hovedpunkter: 

 
Lissabon-strategien opererer med en bred vifte af horisontale foranstaltninger, der skal skabe 
rammerne for et mere konkurrencedygtigt Europa, men hidtil har man savnet en sektororienteret 
tilgang. Kommissionens meddelelse om rammerne for en integreret industripolitik hilses derfor i 
høj grad velkommen 

 
EØSU bifalder meddelelsens vidtfavnende analyse af nødvendige støttetiltag inden for 
27 sektorer i fremstillingsindustrien. Udvalget støtter ligeledes oprettelsen af 14 sektorielle og 
tværsektorielle taskforcer, hvis formål skal være at formulere mere konkrete tiltag for at styrke 
den europæiske industris konkurrenceevne. 

 
Spørgsmålet om, "hvem der gør hvad", lades imidlertid foreløbig ubesvaret.  

 
Navnlig fokuserer meddelelsen ikke på den nødvendige fordeling af rollerne mellem EU og de 
nationale niveauer. EØSU understreger, at det er bydende nødvendigt at sikre en koordination. 

 
To områder, hvor der ikke er meget hjælp at hente i meddelelsen, er regeringernes betydning for 
innovation og konkurrenceevne og grænselinjerne mellem fremstillingsindustri og 
tjenesteydelser. 

 
EØSU finder det afgørende, at arbejdsmarkedets parter kan indgå aftaler om industrielle 
ændringer og innovation, således som det allerede har været tilfældet i nogle EU-lande. 

 
EØSU er villig til at medtage spørgsmål om europæisk industripolitik i sit netværk om Lissabon-
strategien. 

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

 
•  Industrielle ændringer i grænseregioner 
–    Ordfører: Marian Krzaklewski (Lønmodtagergruppen – PL) 

 
–    Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 586/2006 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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–    Hovedpunkter: 
 

Den østrigske regering har rettet en formel anmodning til Den Rådgivende Kommission for 
Industrielle Ændringer (CCMI) om at udarbejde en sonderende udtalelse om Industrielle 
ændringer og EU's udvidelse: Gennemgang af virkningerne i grænseregioner. 
 
Udvalget finder det vigtigt, at der under det næste formandskab formuleres en præcis og særskilt 
definition på, hvor der skal forstås ved "REGION" i grænseoverskridende og industriel 
sammenhæng. Man bør udskille regioner, der grænser op til ikke-EU-lande, og der bør tages 
hensyn til, om et givent naboland er kandidatland eller ej. 

 
Det er vigtigt at kunne fastslå, hvorledes der kan skelnes mellem virkningerne af de ændringer, 
der fandt sted i disse regioner i 1990'erne, og dem, der skyldes EU-tiltrædelsen, at kunne vurdere 
effektiviteten af de EF-instrumenter, der er benyttet i disse områder før og efter tiltrædelsen, og 
at fastslå forsinkelsen i EU-politikkernes iværksættelse i disse regioner sammenlignet med andre 
steder. 
 
Udvalget bemærker, at en meget vigtig og måske afgørende faktor, som har påvirket 
industripolitikkens gennemførelse og udvikling i grænseregioner i det udvidede EU, både nu og 
førhen, er muligheden for interessenterne i disse regioner for at få adgang til EU's 
strukturfondsmidler. En forøgelse af deres rolle i disse regioner har livsvigtig betydning. 
Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe 
for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) udgør en ny mulighed på dette felt. Udvalget 
lægger særlig vægt på at medtage økonomiske og sociale interessegrupper og andre berørte 
civilsamfundsorganisationer i EGGS's sammensætning. Etablering af sådanne juridiske enheder 
kunne udgøre et incitament til grænseoverskridende samarbejde og give sådanne regioner en 
større identitetsfølelse samt øge deres ønske om at harmonisere regelsæt.  
 
Udvalget mener, at arbejdsmarkedernes udvikling i de berørte grænseregioner er en faktor for 
industrielle ændringer, som ikke bør undervurderes. I dag findes der stadigvæk midlertidige 
hindringer for arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet inden for EU. Udvalget opfordrer 
medlemsstaterne til alvorligt at undersøge, om overgangsperioderne ikke kan bringes til ophør 
tidligere. Dette bør ske under passende inddragelse af og samråd med arbejdsmarkedsparterne 
på alle relevante niveauer. Med hensyn til andre industripolitiske instrumenter peger udvalget på 
det vigtige i en eventuel indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 
 
I udtalelsen fremhæver udvalget gentagne gange den særligt vigtige rolle, som den sociale 
dialog og civilsamfundets engagement kan spille for styringen af industripolitikken i de 
pågældende regioner; både ved gennemførelsen af dynamiske industripolitikker og i forsøget på 
at overvinde de problemer, som påvirker de gensidige forbindelser mellem forskellige 
nationaliteter og etniske grupper. 
 

− Kontaktperson:  Pol Liemans  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 

mailto:pol.liemans@cese.europa.eu
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• Emissioner af drivhusgasser/ industrielle ændringer 
– Ordfører: Josef Zboril (Arbejdsgivergruppen – CZ) 
– Medordfører: Pavel Činčera (Gruppen Andre Interesser – CZ) 
 
–    Ref.: Initiativudtalelse – CESE 593/2006 

 
–    Hovedpunkter: 

 
Klimaændringerne udgør et enestående problem uden sidestykke i nyere tid. Der er tale om et 
globalt og langsigtet (flere århundreder) problem, der kendetegnes ved et komplekst samspil 
mellem klimatiske, miljømæssige, økonomiske, politiske, institutionelle, sociale og teknologiske 
processer. Dette har betydelige internationale og tværgenerationelle konsekvenser i lyset af de 
bredere samfundsmæssige mål som lige muligheder og bæredygtig udvikling. Fastlæggelsen af 
en strategi for klimaændringerne kendetegnes ved en beslutningstagning, der præges af en høj 
grad af usikkerhed og risikoen for at skabe ikke-lineære, endsige uigenkaldelige ændringer. 
 
Hvis der ikke tages hensyn til de samlede økonomiske parametre under fastsættelsen af nye 
politikker til reduktion af drivhusgasser, risikerer de lande, som har underskrevet Kyoto-
protokollen, at en del af deres produktion udflyttes til økonomisk stærkere lande, der stadig 
tøver med at skrive under på protokollen, eller til udviklingslande, der på nuværende tidspunkt 
ikke er bundet af nogen kvantitative forpligtelser i henhold til protokollens bestemmelser. Dette 
vil kunne resultere i økonomiske tab eller tab af konkurrenceevne, uden at man nødvendigvis 
opnår den ønskede reduktion af emissioner på verdensplan. 
 
Klimaændringerne er et globalt fænomen, og de bør derfor behandles på globalt plan. Det er 
nødvendigt at tage alle politiske midler og forhandlingsmuligheder i brug for at inddrage 
samtlige store globale kilder i indsatsen for at reducere den globale koncentration af 
drivhusgasser i atmosfæren. Afhjælpningsforanstaltningernes effektivitet kan øges, forudsat at 
de klimaændringsrelaterede politikker integreres i de nationale og sektorspecifikke politikkers 
ikke-klimatiske mål, og at de gøres til brede overgangsstrategier til opnåelse af de langsigtede 
sociale og teknologiske ændringer, som er nødvendige for både den bæredygtige udvikling og 
afhjælpningen af klimaændringerne. 
 
Hvis disse problemer skal løses, er man nødt til i væsentlig grad at udbygge kendskabet til såvel 
årsagerne til dette fænomen som mulighederne for at begrænse de menneskeskabte 
indvirkninger herpå. Uden tilstrækkelige midler til videnskab og forskning samt en systematisk 
opfølgning og overvågning vil man ikke kunne sikre en hurtig udbygning af den nødvendige 
videnskabelige viden om de faktiske årsager til klimaændringerne. Der hersker ingen tvivl om, 
at en rationalisering af produktionen, og navnlig af energianvendelsen, i mange henseender 
udgør en afgørende faktor, ikke alene for den økonomiske fremgang, men også for en gradvis 
reduktion af drivhusgasemissionerne. 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

89

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

 
I udtalelsen foreslås en række foranstaltninger, som vil kræve betydelige midler til videnskab og 
forskning samt en stor gennemførelsesindsats, hvis EU virkelig ønsker at indtage en ledende 
position i kampen mod klimaændringerne. Ingen af disse foranstaltninger kan vedtages, før der 
er blevet foretaget en dybtgående analyse af de nærmere omstændigheder, så man ikke risikerer, 
at uhensigtsmæssige tiltag truer konkurrenceevnen samt EU’s og medlemsstaternes overordnede 
handlekraft. Med henblik på befolkningens sikkerhed er det nødvendigt at udarbejde planer for, 
hvordan sårbarheden over for klimaændringerne kan begrænses under hensyntagen til de 
regionale særtræk, og samtidig med, at man fremmer udviklingen af alarm- og 
varslingssystemer, der er forbundet med systematisk opfølgning og overvågning. 
 

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

 
• Strategi for åben koordination af social sikring 
− Ordfører:  Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 706 endelig – CESE 596/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU er enig i meddelelsens sigte. Det vil styrke Lissabon-strategiens sociale dimension, hvis 
medlemsstaterne med den nye ramme giver målet om at modernisere og forbedre den sociale 
beskyttelse større politisk vægt. 
 

Selvom EØSU bifalder initiativet, gør udvalget opmærksom på, at der skal tages hensyn til hvert  enkelt 
områdes specifikke karakteristika, de forskellige udviklingsfaser, de befinder sig i, samt til forskellene 
mellem medlemsstaterne. 
 
Et af de tre overordnede mål er at “styrke god forvaltningsskik, åbenhed og inddragelse af interesserede 
parter i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af politikker”. Arbejdsmarkedets parter og andre 
centrale aktører fra det organiserede civilsamfund må inddrages langt mere i alle vigtige aspekter af 
processen. 
 
EØSU bør, som en del af sit igangværende arbejde, følge op på den nye ramme for den åbne koordination og 
i rapporteringen om fremskridtene inden forårstopmødet i 2007. 
 
Kontaktperson:  Susanne Johansson 
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder 
 
Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Lønmodtagergruppen – DE) 
 
Ref.: KOM(2005) 507 endelig – 2005/0214 (COD) – CESE 589/2006 
 
Hovedpunkter: 
 
EØSU ser positivt på Kommissionen opstillede mål og støtter forslaget til direktiv, selv om det ikke altid er 
enigt i midlerne til opnåelse af disse mål. 
 
 Der bør derfor tages hensyn til følgende aspekter i den videre behandling af direktivforslaget: 
 
For at fjerne hindringer for arbejdstagernes mobilitet er det nødvendigt med europæiske systemer, 
der er nøje afstemt efter hinanden, både hvad angår erhvervelse, bevarelse og overførsel af 
supplerende pensionsrettigheder. I den forbindelse må der tages behørigt hensyn til virkningerne på 
de forskellige supplerende pensionsordninger i de enkelte medlemsstater. 
 
Det er nødvendigt og ønskværdigt, at arbejdsgiverne bidrager finansielt til udviklingen af 
supplerende pensioner. For at undgå negative virkninger er der derfor behov for 
overgangsbestemmelser, som gør det muligt for arbejdsgiverne gradvist at tilpasse 
pensionsordningerne. 
 
For at imødekomme direktivets grundlæggende mål bør gennemførelsesfristerne være så korte som 
muligt og tage hensyn til de enkelte landes faktiske behov. 
 
De generelle og tidsmæssigt ubegrænsede undtagelser for visse ordninger bør tages op til revision. 
 
Der er behov for ledsageforanstaltninger rettet mod beskatningen af de supplerende 
pensionsordninger for at fjerne de mobilitetshindringer, der er forbundet med ordningerne. 
 
 
Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu
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3.  LIGE MULIGHEDER 

 
• Handicappedes situation i det udvidede EU – Handlingsplan 2006-2007 
−  Ordfører: Tatjana Greif (Gruppen Andre Interesser – SL) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 604 endelig – CESE 591/2006 
 
−  Hovedpunkter: 
 
 EØSU støtter de af Kommissionen foreslåede aktioner i handicaphandlingsprogrammet 2006 

2007 og mener, at overvågningen af direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse 
og erhverv forsat bør være en prioritet.  

 
EØSU beder Kommissionen om at fremsætte et specifikt direktiv om handicappede på baggrund 
af en gennemførlighedsundersøgelse om udvikling af ikke diskriminationslovgivning på EU-
plan. 
 
De reviderede mål for den europæiske beskæftigelsesstrategi bør styrke integrationen af 
handicapspørgsmål i beskæftigelsesretningslinjerne og de nationale reformprogrammer. 
 

 EU bør holde sig selv fast på princippet om at integrere handicapproblematikken i følgende 
initiativer: 
− Strukturfondene – her skal der tages højde for principperne om ikke-diskrimination og 

tilgængelighed for handicappede. 
− Det 7. rammeprogram – her skal det sikres, at der er forskningsprojekter på områder som 

design for alle, ikt-systemer, overgang til uafhængigt liv osv. 
− Transport, der fremmer integrationen af mere tilgængelig jernbanetransport, internationale 

busser og søtransport.  
 

 Angående den fremtidige dagsorden opfordrer EØSU Kommissionen til at være opmærksom på 
følgende specifikke forhold: 
− begrebet uafhængigt liv og alle handicappedes ret til ikke at være afsondret på institutioner 

eller udelukket fra samfundet. I den henseende er moderniseringen af det sociale 
sikringssystem en af prioriteterne 

− handicappedes aktive politiske deltagelse i samfundet. De relevante (også mindre og 
svagere)  ngo’ers rolle bør styrkes både på nationalt og EU-plan  

− områder uden for beskæftigelse bør behandles i fremtiden f.eks. uddannelse, kultur, fritid 
osv. 

− virkningen af de mange forskellige former for diskrimination, kulturelle forskelle, fattigdom 
osv. 

− tilpassede arbejdspladser (herunder støtteteknologi, jobcoaching) og udnævnelsen af 
ligebehandlingsansvarlige i virksomheder kan være incitament til lige muligheder inden for 
beskæftigelse. 



ALMENE OPLYSNINGER 

 

92 

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

− sikkerhed på arbejdspladsen med henblik på forebyggelse af handicap bør gives passende 
opmærksomhed. 

 
–   Kontaktperson:  Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 
4.  SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN 

 
• Samhørighedspolitikkens strategiske retningslinjer 2007-2013 
− Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – FR) 

 
− Ref.: KOM(2005) 299 endelig – SEK(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 
EØSU mener ikke, at der redegøres for sammenhængen mellem målene for de strategiske 
retningslinjer 2007-2013 og målene for strukturfondene. På baggrund af de beskedne EU-
budgetmidler, der er afsat, henstiller EØSU, at man diversificerer samhørighedspolitikkens 
ressourcer, koncentrerer dens indgreb yderligere og moderniserer dens forvaltningsmetoder for at 
skabe mere åbenhed og interaktivitet. 
 
− Kontaktperson:  Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Det strategiske partnerskab EU/LAC 
− Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
− Ref.: Informationsrapport – CESE 68/2006 fin 
 
− Hovedpunkter : 

 
 Det kommende topmøde EU/LAC, der afholdes i Wien den 11.-12. maj, er en lejlighed til at 

uddybe det strategiske partnerskab. Det kræver en klar politisk vilje og en global strategisk 
indfaldsvinkel for at gøre fremskridt på områderne associeringsaftaler, udvikling af nye 
institutionelle mekanismer, solidaritet og udviklingssamarbejde. 

 
Det organiserede civilsamfund vil utvivlsomt være en nøgleaktør i konsolideringen af 
demokratiet, en effektiv økonomi og en værdig beskæftigelse for alle, og EØSU og dets 
søsterorganer i LAC er som repræsentanter for civilsamfundet rede til at spille en rolle som 
strategiske allierede i denne politik. 

mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 

 

93

Bulletin 15.05.2006 
 

- DA - PE 369.014 

 
For civilsamfundsorganisationerne i Latinamerika og Caribien har den europæiske sociale 
kontrakt altid været en referenceramme og er det fortsat. Og for de europæiske 
civilsamfundsorganisationer er det afgørende ikke kun af solidaritetshensyn, men også af 
hensyn til konsolideringen af den europæiske sociale model at fremme en bæredygtig 
udviklingsmodel i Latinamerika. 
 
EØSU opfatter det således som meget positivt, at Europa-Parlamentet har henstillet om 
afholdelse af flere sociale fora for repræsentanter for erhvervslivet, arbejdstagerne og 
forbrugerne og opfordret EØSU til at intensivere sin indsats for at få etableret en specifik 
dialog om social samhørighed og overføre sine egne erfaringer til de latinamerikanske partnere. 

 
Civilsamfundene i Europa og de respektive lande eller subregioner i Latinamerika er 
interesserede ikke alene i at deltage i opfølgningen af disse associeringsaftaler, men ønsker 
også at udstyre dem med en social dimension. En sådan social dimension kunne tilvejebringes 
gennem indførelse af et sæt standarder, der garanterer overholdelse af de grundlæggende 
arbejdsmæssige rettigheder, beskyttelse af menneskerettighederne og de demokratiske og 
miljømæssige rettigheder, der er omfattet af sådanne aftaler, samt rådgivende mekanismer som 
den ovenfor beskrevne. 

 
− Kontaktperson:  Gatis Eglitis 

   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
 

5. SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Retsramme for forbrugerpolitikken 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
–   Ref.: Initiativudtalelse – CESE 594/2006 
 
–   Hovedpunkter: 
 

Forbrugerpolitikken er et af de politikområder, som er tættest på Europas borgere. Den kan på 
afgørende vis påvirke borgernes holdning til det europæiske ideal, hvis dette lever op til deres 
behov og ønsker, hvilket ikke altid har været tilfældet. 
 
EØSU konstaterer i sin udtalelse: 

• at det er påkrævet at mobilisere den politiske vilje til at videreudvikle 
forbrugerbeskyttelsespolitikken 

• at det ligeledes er nødvendigt at undersøge omkalfatringen af den retlige ramme til 
bunds for at skabe et solidt grundlag for forbrugerbeskyttelsespolitikken, eftersom de 
bestemmelser, der blev indsat i Maastricht-traktaten (artikel 129 A) og i Amsterdam-
traktaten (artikel 153), ikke er tilstrækkelige.  
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Med støtte i bidrag fra en lang række europæiske jurister, hvis ekspertise er alment anerkendt, 
foreslår EØSU et nyt retsgrundlag for forbrugerpolitikken. 
 

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

 
•  Transport ad de indre vandveje i Europa  
–  Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  

 –    Ref.: Initiativudtalelse CESE 599/2006 
   
–  Hovedpunkter: 

 
 EØSU støtter bestræbelserne på i slutfasen at nå frem til et uafhængigt organ, hvis rammer 

lægges fast i en traktat, der som et minimum kunne omfatte dels internationale organisationer 
som EU dels både EU-medlemsstater med indlandsskibsfart, et tredjeland som Schweiz samt 
andre Donau-lande, der ikke er medlemmer af EU. I et organ for signatarer af en sådan traktat 
kan et ministerråd tage politiske beslutninger, som kan retshåndhæves, og føre tilsyn med den 
nationale kontrol. I organet kan man ikke alene samle al den knowhow og ekspertise, som i dag 
er spredt ud på forskellige fora, ét sted men også sikre, at det eksisterende beskyttelses- og 
sikkerhedsniveau håndhæves, og at der til stadighed foregår en social dialog i sektoren. 

 
 For i sidste ende at nå frem til en ensartet retsordning for hele Europa bør en række faktorer 

tages i betragtning.  
• For det første bør man, hvad angår den geografiske rækkevidde,  holde sig for øje, at i 

modsætning til andre transportformer, som f.eks. luftfart og vejtransport, er ikke alle EU-
lande direkte berørt, når det gælder indlandsskibsfart.  

• For det andet er der lande uden for EU, som er meget vigtige for indlandsskibsfarten og 
dermed for Europa.  

• For det tredje kan den nødvendige tilpasning af infrastruktur i og til de indre vandveje et 
anliggende, der hører under alle staters nationale kompetence alene ske gennem fælles 
politisk optræden. 

• For det fjerde er det klart, at ikke alle regler behøver at blive anvendt i alle europæiske 
flodsystemer i samme omfang og grad, eftersom naturforhold, infrastruktur og 
indlandsskibsfartens intensitet varierer. 
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Man skal være særlig opmærksom på socialpolitikken i den nye ordning – et område, som har været meget 
forsømt i de regioner, som er omfattet af de nuværende bestemmelser for indlandsskibsfarten. 
Arbejdsmarkedets parter må drages fuldt ind i udviklingen heraf. 

  
– Kontaktperson:  Anna Wagner   

    (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
• Fælles regler – Luftfartssikkerhedsagentur 
– Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  

 –   Ref.: KOM(2005) 579 endelig – 2005/0228 (COD) – CESE 600/2006 
   
– Hovedpunkter: 

 
 EØSU støtter fuldt ud målsætningen om at udvide anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 

1592/2002 til også at omfatte flyveoperationer, certifikater til flybesætninger samt luftfartøjer 
fra tredjelande, eftersom der opnås større effektivitet og sikkerhed ved at overlade al regulering 
angående luftfartssikkerhed til én myndighed. 

 
 I forbindelse med den ekstra certificering af kommercielle operatører fra tredjelande skal 

Fællesskabet eksplicit kunne undertegne bilaterale aftaler med tredjelande om gensidig 
anerkendelse af relevante certifikater. EØSU mener derfor, at der bør tages skridt til at sikre, at 
alle ICAO-medlemsstater opfylder deres forpligtelser, hvilket skulle gøre en sådan ekstra 
certificering overflødig. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur må have tilført en 
fællesskabsfinansiering, der er betydeligt større end den nuværende. Samtidig giver 
koncentration af ressourcer på EU-niveau ikke kun industrien, men også de nationale 
myndigheder mulighed for at spare betydelige beløb. Kommissionens forslag kommer ikke ind 
på dette spørgsmål. 

 
EØSU er overbevist om, at definitionen af erhvervsmæssig drift af luftfartøjer også bør omfatte 
"corporate operations" og "fractional ownership" for at sikre samme sikkerhedsbeskyttelse for 
alle passagerer i EU. 

 
– Kontaktperson:  Anna Wagner   

   (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

 
• Sikkerhed inden for civil luftfart 
– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE) 

 
 –   Ref.: KOM(2005) 429 endelig – CESE 584/2006 
 

– Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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7. MILJØBESKYTTELSE 

 
•  Klimapåvirkningerne fra luftfarten 
–    Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
– Ref.: KOM(2005) 459 endelig – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

 
–    Hovedpunkter : 
 
 EØSU er enig med Kommissionen i, at der er brug for ekstra politiske foranstaltninger for at få 

luftfartens klimapåvirkninger under kontrol. Stigningen i luftfartens andel af 
drivhusgassemissionerne vil udgøre ca. halvdelen af luftfartens årlige vækst, også selv om alle 
ambitiøse F&O-målsætninger skulle blive opfyldt i løbet af de næste årtier. De økonomiske 
midler, der er afsat hertil i det 7. rammeprogram, skal anvendes målrettet og effektivt.  

 
 Kommissionen har for at begrænse klimapåvirkningerne fastsat sin egen politiske målsætning 

om at begynde at begrænse CO2- og NOx-emissionerne fra luftfarten fra 2008-2012. Med 
henvisning til internationale traktater og aftaler og løbende videnskabelige undersøgelser mener 
EØSU, at man skal starte med foranstaltninger mod CO2-emissioner fra luftfart internt i Europa 
for at begrænse eventuelle forsinkelser i gennemførelsen til et minimum. 

 
 Luftfarten internt i Europa må på grund af sit årligt stigende CO2-bidrag til klimapåvirkningerne 

hurtigst muligt optages i en åben europæisk ordning for handel med emissionsrettigheder med et 
realistisk basisscenario. Der må afsættes ressourcer på EU-niveau, og der må indføres en ekstra 
reduktionsmålsætning, der gælder direkte for luftfartsselskaber som handlende part, så nye 
aktører fortsat kan komme ind på markedet uden at blive ringere stillet konkurrencemæssigt. 
Hvad de øvrige påvirkninger angår, bør der anvendes mere passende lokale metoder, som f.eks. 
en NOx –afgift og operationelle foranstaltninger. 

 
 EU og erhvervslivet må give topprioritet til investeringer i undersøgelser af luftfartens 

klimapåvirkninger gennem andre stoffer end CO2 og til udvikling af teknologier, der kan gøre 
luftfarten mere miljøvenlig. I den forbindelse skal man især søge efter at undgå skadelige 
kompromisser mellem lokal støjforurening og luftfartens lokale og globale emissioner på såvel 
lokalt som internationalt plan.  

 
 En bedre forvaltning af luftrummet via SESAR-programmet og det fælles europæiske luftrum 

bør også prioriteres højt med tanke på de muligheder, som disse giver for en 
emissionsmindskelse. 
 

– Kontaktperson:  Annika Korzinek   
    (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Tematisk strategi - havmiljø 
•  
–   Ordfører:  María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
–   Ref.: KOM(2005) 505 endelig – 2005/0211 (COD) – CESE 585/2006 

 
–   Hovedpunkter: 

 
 EØSU værdsætter dette forslag til direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet), skønt det er af den opfattelse, at 
forslaget – kritisk betragtet - er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Havenes og oceanernes 
tilstand er så dårlig, at der er brug for mere bindende foranstaltninger for at få gennemført 
allerede eksisterende tiltag og føre kontrol med deres overholdelse. Desuden er der i forslaget 
kun tale om en partiel indsats over for havmiljøets tilstand, og EØSU mener derfor, at målene 
bedre ville kunne opfyldes med et rammedirektiv, som ville give mulighed for at supplere og 
bygge videre på aspekter, som ikke er medtaget her.  

 
 Da der ikke indføres nye lovgivnings- eller forvaltningsinstrumenter, idet de allerede 

eksisterende benyttes, fritages medlemsstaterne for ekstra finansieringsomkostninger og frem for 
alt mere bureaukrati. Samtidig indføres mekanismer for inddragelse og høring af offentligheden 
og de berørte parter, hvilket er så vigtigt for inddragelsen af borgerne i miljøspørgsmål. 

 
 EØSU påpeger, at det er nødvendigt at afklare og styrke Kommissionens kontrollerende og 

koordinerende funktion over for de regionale myndigheder, som skal evaluere og planlægge mål 
og gennemførelsesforanstaltninger for det havmiljø, de har ansvaret for. Målet må være at sikre 
ensartethed og balance mellem foranstaltningerne i alle kystregioner, idet man ikke må glemme 
vore have og oceaners grænseoverskridende karakter. En centraliseret koordination vil desuden 
muliggøre en indsats over for tredjelande, især hvis de er medundertegnere af internationale 
aftaler. 

 
Hvad angår definitionerne, især på god miljøtilstand, som er udarbejdet på grundlag af generelle 
kvalitative kriterier, anser EØSU det for nødvendigt at medtage kvantitative kriterier, således som 
det var tilfældet med ferskvandsområderne i vandrammedirektivet, da havvandets tilstand i vid 
udstrækning afhænger af kvantitative faktorer. 
 
Endelig peges der på to spørgsmål af stor betydning for en effektiv gennemførelse af de her 
foreslåede mål. Det første vedrører den uopsættelige anvendelse af de tidligere fastlagte 
foranstaltninger for havmiljøet, herunder umiddelbar gennemførelse af foranstaltningerne i Erika I-, 
II- og III-pakken. Det andet vedrører forskningen i havmiljøet, som takket være et større og bedre 
kendskab vil gøre det muligt at indkredse målene og fastlægge programmerne for de 
foranstaltninger, der er nødvendige for genetableringen af en god miljøtilstand. Derfor bør større 
deltagelse i de europæiske forskningsrammeprogrammer tilstræbes. 
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– Kontaktperson:  Filipa Pimentel   
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 
 
 
8.  UNIONSBORGERSKAB OG BORGERRETTIGHEDER  

 
• Underholdspligt 
−  Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 649 endelig – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
 
−  Hovedpunkter : 

 
 Med forbehold af en række særlige bemærkninger bifalder EØSU Kommissionens 

lovgivningsinitiativ og glæder sig over dens bestræbelser på at forbedre lovgivningen, især 
gennem forudgående høringer og en foreløbig konsekvensanalyse. Resultatet er blevet en 
juridisk udformning af høj kvalitet. 

 
 EØSU bifalder også valget af en forordning som retsinstrument samt det valgte retsgrundlag, der 

gør det lettere at harmonisere på området, når der indgår en europæisk dimension – på trods af 
de forskelle mellem medlemsstaternes lovgivning, som stadig findes. 

 
 Emnet vedrører såvel familieretten som spørgsmålet om inddrivelse af gæld, ligesom det socialt 

set er nødvendigt at medtænke risikoen for udstødelse i permanent fattigdom. 
Forordningsforslaget opfylder desuden kravene om klarhed og retssikkerhed for de berørte 
parter, tredjemand og forvaltninger. Det beskytter ydermere personlige oplysninger mod enhver 
anvendelse, der er tvistbilæggelsen og opfyldelsen af den bidragpligtiges forpligtelser 
uvedkommende. 

 
EØSU opfordrer Storbritanniens og Irlands regeringer til at overveje at anvende deres 
opt in-mulighed og binde sig til denne forordning og den danske regering til at lette 
fuldbyrdelsen af afgørelser i overensstemmelse med Haag-konventionen om fuldbyrdelse af 
retsafgørelser om underholdspligt. 

 
− Kontaktperson:  Ewa Kaniewska 
−  
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) 
•  
− Ordfører: Agnes Cser (Lønmodtagergruppen – HU) 
 
− Ref.: KOM(2005) 467 endelig – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 

Det europæiske år for interkulturel dialog bør være et middel til at undgå konflikter ved gennem 
at kende og respektere forskellene i vore kulturer at indkredse årsagerne til dem.  
 
Der bør oprettes et tværeuropæisk medie, f. eks. en TV- eller radiokanal, på de europæiske 
medborgeres sprog som et redskab til at nå målsætningerne for dialogåret. 
 
EØSU tvivler på, at de vigtigste målsætninger kan gennemføres inden for rammerne af det 
foreslåede budget. Den væsentligste del af budgettet er afsat til støtte til fællesskabsaktiviteter, 
hvilket sår tvivl om støtten til borgernes lokale initiativer. 
 
EØSU foreslår, at Kommissionen sammen med EØSU ikke blot udarbejder kvantitative, men 
også kvalitative indikatorer  
 
EØSU foreslår, at udarbejdelsen af Den Europæiske Kulturencyklopædi tager udgangspunkt i 
arrangementerne og foranstaltningerne i forbindelse med det europæiske år for interkulturel 
dialog (2008). EØSU støtter desuden forslaget om at indføre en dag for den interkulturelle 
dialog og foreslår, at der uddeles symbolske priser til EU-borgere, organisationer i 
civilsamfundet og uddannelsesinstitutioner, der har spillet en førende rolle i etableringen og 
gennemførelsen af den interkulturelle dialog.  
 
EØSU vil meget gerne tage del i evalueringen af år 2008. 
 

–    Kontaktperson:  Anna Redstedt 
 
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
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9.  INDVANDRINGSPOLITIK 
 

• Migration og international beskyttelse 
−  Ordfører:  Sylvia Sciberras (Arbejdsgivergruppen – MT) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 375 endelig – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
−  Hovedpunkter : 

 
 Nøjagtige statistiske data er meget væsentlige, hvis man skal kortlægge migrantbefolkningen i 

EU's medlemsstater med angivelse af størrelse og andre demografiske karakteristika. Udvalget 
tilskynder Kommissionen til at understrege behovet for nøjagtige statistiske data på dette 
område, således at medlemsstaterne erkender betydningen af dette og indsætter flere ressourcer. 

 
 De fleste EU-medlemsstater råder over fyldestgørende statistikker om asylsøgernes 

oprindelsesland. Der er dog stadig et stort behov for mere dybdegående statistikker baseret på 
sammenhængende kriterier mellem for at kunne foretage sammenligninger mellem 
medlemsstaterne i fremtiden. 

 
En af statistikkernes væsentligste roller er at øve indflydelse på udarbejdelsen og revisionen af 
politikkerne. 

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

• Nanovidenskab og nanoteknologi 
– Ordfører:  Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 243 endelig – CESE 582/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU bifalder de forslag, Kommissionen har fremlagt for at gennemføre en handlingsplan for 
nanovidenskab og nanoteknologi (N&N) frem til 2009, og kræver, at denne plan ledsages af 
nationale handlingsplaner.  
 
EØSU mener, at den europæiske industri bør udbygge og fremskynde sin indsats inden for 
N&N-forskning og –anvendelse og investere mere konsekvent i denne sektor. 
 
N&N-baserede produkter og tjenesteydelser kan i perioden frem til 2015 skabe et globalt 
marked til en værdi af flere hundrede milliarder euro om året, forudsat at videnskabelig 
topkvalitet kan overføres til kommercielt levedygtige produkter, processer og tjenesteydelser. 
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– Kontaktperson:  Magdalena Bêlařová-Carabin 
 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
 

 
• Særprogrammer for forskning og teknologisk udvikling 
•  
– Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
–   Medordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
  
– Ref.: KOM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 endelig – CESE 583/2006 
 
– Hovedpunkter: 

 
 Lissabon-strategiens mål om at gøre EU til det førende økonomiske område i verden kræver, at 

der investeres langt mere i forskning og udvikling. EØSU gentager endvidere, at europæisk 
samarbejde om forskning og udvikling er en effektiv katalysator til europæisk integration og 
samhørighed. Udvalget bekræfter derfor sin henstilling om at tildele forskning og udvikling en 
langt større andel.  

 
 EØSU henstiller generelt, at der ikke opereres med en stiv budgettildeling til de forskellige 

emner, men at der skabes spillerum for den størst mulige fleksibilitet for at sikre, at 
Kommissionen under programgennemførelsen kan reagere hurtigt på nye spørgsmål, der måtte 
melde sig, eller på omlægninger, der måtte være påkrævede. 
 
Afslutningsvis henviser EØSU til sin tidligere henstilling om drastisk at reducere den 
nødvendige administrative indsats fra ansøgerens side, forenkle procedurerne og samtidig sikre 
størst mulig kontinuitet mellem støtteinstrumenter og tildelingsprocedurer.  
 

–  Kontaktperson:  Magdalena Bêlařová-Carabin 
 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int) 
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11. BEKÆMPELSE AF FINANSIERINGEN AF TERRORISME 

 
• Oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 343 endelig – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU er helt enigt i, at det et nødvendigt med en forordning. De foranstaltninger, som 
Kommissionens dokument lægger op til, er generelt passende og fornuftige, men EØSU sætter 
spørgsmålstegn ved deres praktiske gennemførlighed i hvert fald på kort sigt. 
 
EØSU foreslår en præcision af, at foranstaltningerne ikke kun rettes mod terrorisme, men også 
den organiserede kriminalitet, at der henvises til gældende hvidvaskningsbestemmelser, at der 
etableres et enkelt kontaktpunkt, der er ansvarligt for indsamling og udbredelse af oplysninger, 
og at myndighederne opgiver navnene på personer under mistanke. 

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

* * * 
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New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 87
Type: mailto

Old: mailto:pol.liemans@esc.eu.int
New: mailto:pol.liemans@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:anna.redstedt@esc.eu.int
New: mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:gatis.eglitis@esc.eu.int
New: mailto:gatis.eglitis@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

Old: mailto:anna.wagner@esc.eu.int
New: mailto:anna.wagner@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

Old: mailto:filipa.pimentel@esc.eu.int
New: mailto:filipa.pimentel@cese.europa.eu

Page: 98
Type: mailto

Old: mailto:ewa.kaniewska@esc.eu.int
New: mailto:ewa.kaniewska@cese.europa.eu

Page: 99
Type: mailto

Old: mailto:anna.redstedt@esc.eu.int
New: mailto:anna.redstedt@cese.europa.eu

Page: 100
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 101
Type: mailto

Old: mailto:magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int
New: mailto:magdalena.belarova-carabin@cese.europa.eu

Page: 102
Type: mailto

Old: mailto:imola.bedo@esc.eu.int
New: mailto:imola.bedo@cese.europa.eu

Page: 103
Type: http:

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