C 21/28

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

(98/C 21/98)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0790/97
af Jean-Yves Le Gallou (NI) til Kommissionen
(10. marts 1997)

Om: Driftsbevillinger for de europæiske institutioner
Kan Kommissionen for budgetpost B7-852 oplyse det samlede bevillingsbeløb, der i 1996 er anvendt til:
− udgifter i forbindelse med undersøgelser;
− udgifter til ekspertmøder;
− udgifter til konferencer og kongresser;
− udgifter til information og publikationer?
Kan Kommissionen desuden redegøre for fordelingen mellem disse fire udgiftsområder af de samlede
bevillinger til den pågældende budgetpost og oplyse, om den anser denne fordeling for rimelig?

Samlet svar
afgivet på Kommissionens vegne af Erkki Liikanen
på skriftlige forespørgsler E-0698/97, E-0699/97, E-0700/97, E-0701/97, E-0702/97,
E-0703/97, E-0704/97, E-0705/97, E-0706/97, E-0707/97, E-0708/97, E-0709/97, E-0710/97,
E-0711/97, E-0712/97, E-0713/97, E-0714/97, E-0715/97, E-0716/97, E-0717/97, E-0718/97,
E-0719/97, E-0720/97, E-0721/97, E-0722/97, E-0723/97, E-0724/97, E-0725/97, E-0726/97,
E-0727/97, E-0728/97, E-0729/97, E-0730/97, E-0731/97, E-0732/97, E-0733/97, E-0734/97,
E-0735/97, E-0736/97, E-0737/97, E-0738/97, E-0739/97, E-0740/97, E-0741/97, E-0742/97,
E-0743/97, E-0744/97, E-0745/97, E-0746/97, E-0747/97, E-0748/97, E-0749/97, E-0750/97,
E-0751/97, E-0752/97, E-0753/97, E-0754/97, E-0755/97, E-0756/97, E-0757/97, E-0758/97,
E-0759/97, E-0760/97, E-0761/97, E-0762/97, E-0763/97, E-0764/97, E-0765/97, E-0766/97,
E-0767/97, E-0768/97, E-0769/97, E-0770/97, E-0771/97, E-0772/97, E-0773/97, E-0774/97,
E-0775/97, E-0776/97, E-0777/97, E-0778/97, E-0779/97, E-0780/97, E-0781/97, E-0782/97,
E-0783/97, E-0784/97, E-0785/97, E-0786/97, E-0787/97, E-0788/97, E-0789/97 og E-0790/97
(5. maj 1997)
Kommssionen er i færd med at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at besvare spørgsmålet, og skal
meddele resultatet af sine efterforskninger, så snart det foreligger.

(98/C 21/99)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0971/97
af Gianni Tamino (V) til Kommissionen
(13. marts 1997)

Om: Distribution af CD-rom’en »Cepit« om finansiering fra EU til fremme af den teknologiske udvikling og
fornyelse
For tiden bliver der i de italienske dagblade reklameret for en CD-rom ved navn »Cepit«, der indeholder
informationer om muligheden for at få adgang til europæiske midler til støtte for den teknologiske fornyelse. I
disse reklamer vises Unionens flag og påskriften »Europa-Kommissionen DG XIII-DG XVI«, logoerne for
ENEA (to gange), ministeriet for universiteter og videnskabelig forskning og kontoret til fremme af europæisk
forskning. Denne produceres og distribueres af firmaet »Wonder Company ApS« fra Trento og koster Lit.
446.600 (cirka 232 ecu).
Efter forespørgsel har »Wonder...« oplyst, at det kun har stillet et gratis eksemplar af CD-rom’en til rådighed for
Kommissionen og et for ENEA.
Har Kommissionen kendskab til denne produktion?
Har den bidraget til denne produktion og i så fald på hvilken måde (dokumentation, finansiering osv.)?
Mener den ikke, at reklamering for et sådant kommercielt initiativ med EU’s flag, der typografisk fremhæves
mere end produktionsselskabets logo, kan skabe urealistiske forventninger?
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