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De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Den 11. februar 1999 fratog voldgiftsretten i Skt. Petersborg skolen retten til at benytte bygningerne. Der er
dog indgivet en klage. Kommissionens delegation følger resultaterne af retssagen.

(1999/C 341/195)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0653/99
af Mark Watts (PSE) til Kommissionen
(9. marts 1999)

Om: Sælunger i Det Hvide Hav, Rusland
Den international fond for dyrs velfærd har fremlagt beviser for, at EU-forbuddet mod import af sælungeskind
ikke overholdes (The Guardian, 2.3.1999). Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at
forhindre denne overtrædelse?
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Ritt Bjerregaard
(8. april 1999)
De beviser, det ærede medlem omtaler, har ingen relation til håndhævelsen af Fællesskabets forbud mod
indførsel af sælungeskind af arten grønlandssæl, da denne eksport åbenbart finder sted til Norge, som selvsagt
ikke er bundet af den pågældende lovgivning.

(1999/C 341/196)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0656/99
af Roberta Angelilli (NI) til Kommissionen
(26. marts 1999)

Om: Lukning af Europa-Parlamentet i forbindelse med de europæiske landbrugeres demonstration
I forbindelse med den varslede demonstration mandag den 22. februar i Bruxelles, hvor landbrugere fra hele
Europa havde besluttet at demonstrere i protest over mælkekvoterne,udarbejdede generalsekretær julian
Gordon Priestley et notat, hvori han gav meddelelse om lukning af Europa-Parlamentets kontorer og
standsning af institutionens aktiviteter samt »undtagelsestilstand« i hele Bruxelles by med indstilling af de
offentlige transportmidlers drift.
Da landbrugernes protester udgør en retmæssig demokratisk tilkendegivelse fra Den Europæiske Unions
borgere, som desuden repræsenterer en vigtig erhvervskategori, og da der den 10. februar afholdtes en
tilsvarende demonstration i Strasbourg uden nogen uheld, kan Kommissionen da oplyse følgende:
1.

mener den, at disse foranstaltninger er overdrevne og krænker EU-borgernes ytringsfrihed og demonstrationsret?

2.

mener den, at ovennævnte foranstaltninger viser en holdning, der udelukker drøftelser og fælles
overvejelser om landbrugernes problemer?

3.

agter den at gøre indsigelse mod denne beslutning?
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Jacques Santer
(25. marts 1999)

Der henvises til Kommissionens svar på det ærede medlems skriftlige forespørgsel E-605/99 (1).
(1)
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