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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

Ophør af et fransk medlems mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 13. maj 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Tokia Saïfi (PPE-DE/FR)

var udnævnt til statssekretær for bæredygtig udvikling i Frankrig.

I henhold til artikel 6 i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og
forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hendes mandat som medlem af Europa-Parlamentet derfor med
virkning fra den 7. maj 2002.

* * *
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LISTE OVER DE TRÆRPOLITISKE GRUPPER I EUROPA-PARLAMENTET
 der er oprettet i overensstemmelse med det regulativ, Formandskonferencen vedtog den 16. december 1999

(Situationen pr.4. juni 2002.)

NAVN DATO FOR
OPRETTELSE

FORMANDSKAB ANTAL
MEDLEM-
MER

REPRÆSENTEREDE
GRUPPER

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

FAMILLE ET PROTECTION DE L'ENFANT 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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NAVN DATO FOR
OPRETTELSE

FORMANDSKAB ANTAL
MEDLEM-
MER

REPRÆSENTEREDE
GRUPPER

GAY AND LESBIAN RIGHTS 06.03.2002 SWIEBEL Joke (PSE 16 PSE
ELDR
Verts/ALE

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE)
GROSSETÊTE Françoise (PPE)
AHERN Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.2000 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT – STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
Verts/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL
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NAVN DATO FOR
OPRETTELSE

FORMANDSKAB ANTAL
MEDLEM-
MER

REPRÆSENTEREDE
GRUPPER

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE) 44 PPE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION –QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 03.06.2002)

Stiller Emne Nr

Anne Van Lancker Adgang til undersøgelser og rapporter, som udarbejdes
med finansiel støtte fra Den Europæiske Union

P-1247/02

W.G. van Velzen Statsstøtte P-1248/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Afgift på De Baleariske Øer P-1249/02

Werner Langen Grænsegebyrer for rumænske statsborgere E-1250/02

Werner Langen Momssatser inden for hotelbranchen E-1251/02

Charles Tannock Regler for udbud med særlig henvisning til PowderJects
vaccinekontrakt i Det Forenede Kongerige

E-1252/02

Charles Tannock Regler for tildeling af statsstøtte med særlig henvisning til
Mecklenburger Metallguss

E-1253/02

Glenys Kinnock Tilstedeværelse på Rådet samlinger E-1254/02

Glyn Ford Fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer E-1255/02

Alejandro Cercas Mindsteløn E-1256/02

Alejandro Cercas Mindsteløn E-1257/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Afgift på De Baleariske Øer E-1258/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Afgift på De Baleariske Øer E-1259/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Afgift på De Baleariske Øer E-1260/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Afgift på De Baleariske Øer E-1261/02

Cristiana Muscardini Afgift på vin E-1262/02

Mihail Papayannakis Statskup i Venezuela og det spanske formandskabs
meddelelse

P-1263/02

Luigi Vinci Genåbning af Mont Blanc-tunnelen P-1264/02

Carlos Bautista Ojeda Datoen for gennemførelsen af den tredje handlingsplan for
trafiksikkerhed

P-1265/02
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Heinz Kindermann Beskyttelse af den europæiske bestand af ål og fangst af
glasål

E-1266/02

Jaime Valdivielso de Cué Fiskeri E-1267/02

Vitaliano Gemelli Kriterier for valg af generaldirektører og
vicegeneraldirektører i Europa-Kommissionen

E-1268/02

Concepció Ferrer Undersøgelse af konsekvenserne af anvendelsen af
Growth on Growth som i Kina

P-1269/02

Konstantinos Hatzidakis Byggesjusk i forbindelse med projekter, der modtager
støtte fra den anden fællesskabsstøtteramme, og de græske
myndigheders reaktion

P-1270/02

Stavros Xarchakos Problemer i forbindelse med gennemførelse af direktivet
om udrangerede køretøjer

E-1271/02

Anna Karamanou Opfordring til ophævelse af den af Bush-regeringen
udstedte "Military Order"

E-1272/02

Ioannis Souladakis Støtte til husdyravl E-1273/02

Eurig Wyn Miljøforværring som følge af skovrydning E-1274/02

Christopher Huhne Mobiltelefonmaster E-1275/02

Luigi Vinci Genåbning af Mont Blanc-tunnelen E-1276/02

Monica Frassoni Papirfabrik i Tolmezzo og dekret af 14. februar 2002 E-1277/02

Toine Manders Evaluering af fugledirektivet/direktivet om levesteder E-1278/02

Toine Manders Satellitmodtagelse E-1279/02

Mario Mauro Belejring af Fødselskirken i Betlehem P-1280/02

Armin Laschet Foreneligheden af den belgiske "kongelige anordning" af
31.12.1953 om registrering af køretøjer med EU-retten

E-1281/02

Gabriele Stauner Finansiering af European Business Summit E-1282/02

Gabriele Stauner Kontrakter udbudt af EUROSTAT E-1283/02

Emmanouil Bakopoulos Europas hovedstad E-1284/02

Glenys Kinnock Østtimor E-1285/02

Graham Watson Franske førerbeviser E-1286/02

Graham Watson Dyrkning af raps E-1287/02

Laura González Álvarez Indvirkningerne på miljøet som følge af et militært anlæg
i naturparken Los Alcornocales (Cádiz - Spanien)

E-1288/02

Laura González Álvarez Motorvejsprojekt mellem Los Realejos og Icod de los
Vinos (Tenerife - Spanien)

E-1289/02
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Laura González Álvarez Trusler mod beskæftigelsen i virksomheden El Árbol
(Asturias - Spanien)

E-1290/02

Alejandro Cercas Lukning af kiksefabrikken Fontaneda i Aguilar de
Campoo (Palencia - Spanien)

E-1291/02

Patricia McKenna Havnen i Castellón E-1292/02

Patricia McKenna Ufuldstændig gennemførelse af direktiv 97/11/EF i spansk
lovgivning

E-1293/02

Marjo Matikainen-Kallström Oversættelse af EN-standarder E-1294/02

Mario Mauro Belejring af Fødselskirken i Betlehem E-1295/02

Jens-Peter Bonde Organisationer på terrorlisten E-1296/02

Charles Tannock og andre Det samaritanske samfunds fremtid i Israel og de besatte
områder

E-1297/02

Christopher Heaton-Harris Nedslag i Det Forenede Kongeriges budgetbidrag E-1298/02

Christopher Heaton-Harris Svindel med landbrugsstøtte i Frankrig E-1299/02

Glenys Kinnock USA's nationale missilforsvarsprogram E-1300/02

Michael Cashman EU-borgernes stemmeret E-1301/02

Miquel Mayol i Raynal Opinionsundersøgelse i Polen E-1302/02

Robert Evans Forholdene for tilbageholdte asylansøgere i Fuerteventura
og på Lanzarote

E-1303/02

Kathalijne Buitenweg Regnskab for EU-støtte til nukleare anlæg E-1304/02

Miet Smet Undersøgelse om lønnet husligt arbejde udført af
tredjemand for private inden for den uformelle sektor

E-1305/02

Emmanouil Bakopoulos Seksuel chikane E-1306/02

Mihail Papayannakis Bygning af tanke til oplagring af brændsel ved Vasova-
indsøen

E-1307/02

Kathalijne Buitenweg Minimumsstandarder for tilbageholdelse af illegale
indvandrere og asylansøgere

E-1308/02

Laura González Álvarez Lukning af kiksefabrikken Fontaneda i Aguilar de
Campoo (Palencia - Spanien)

E-1309/02

Kathalijne Buitenweg Manglen på minimumsproceduregarantier og
menneskerettighedskrænkelser og følgerne heraf for
gennemførelsen af den europæiske arrestordre fra april
2003

E-1310/02
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Erik Meijer, Alexander de Roo og
Elisabeth Schroedter

Ødelæggelsen af det potentielle Natura 2000-område i den
bulgarske Kresna-slugt i forbindelse med uændret
gennemførelse af planerne om anlæg af en motorvej

E-1311/02

Erik Meijer, Alexander de Roo og
Elisabeth Schroedter

Hastekarakteren og kapaciteten af den planlagte motorvej
gennem den bulgarske Kresna-slugt og tidspunktet for
optagelse i Natura 2000

E-1312/02

Jonas Sjöstedt Sveriges undtagelse for hampefrø E-1313/02

Jonas Sjöstedt Det svenske forbud mod dyrkning af hamp med lavt THC-
indhold

E-1314/02

Jonas Sjöstedt Det svenske forbud mod dyrkning af hamp med lavt THC-
indhold

E-1315/02

Jonas Sjöstedt Dyrkning af hamp med lavt THC-indhold E-1316/02

Elspeth Attwooll Fiskeimport til Polen P-1317/02

Elly Plooij-van Gorsel Kinesisk boykot af nederlandske landbrugsvarer i
forbindelse med en konflikt om kød

P-1318/02

Catherine Stihler Adgang til information om fiskeripolitik P-1319/02

Roberta Angelilli Støtte til bygningen af kirkeorgler P-1320/02

Kathleen Van Brempt EU-finansiering af kulturprojekter P-1321/02

Thierry de La Perriere UKIP, United Kingdom Independence Party's internetsted P-1322/02

John Cushnahan Den europæiske arrestordre P-1323/02

Helle Thorning-Schmidt Dansk Boldspil-Unions (DBU) regler om ikke-EU-
borgere

P-1324/02

Ian Hudghton Adgang til information om fiskeripolitik P-1325/02

Earl of Stockton Den europæiske arrestordre P-1326/02

Nirj Deva Støtte til fiskeriet P-1327/02

Werner Langen Omregning af jerseykøer til storkreaturenheder E-1328/02

Emmanouil Bakopoulos Rådgivere "hors classe" E-1329/02

Emmanouil Bakopoulos A1- og A2-stillinger E-1330/02

Elspeth Attwooll Eksport af fiskerivarer til Polen E-1331/02

Catherine Stihler Revision af de fælles fiskeripolitik E-1332/02

María Herranz García Salgsfremstød for vin E-1333/02

María Sornosa Martínez Golfbaner og omledning af Ebro (den nationale plan for
vandressourcerne - Spanien)

E-1334/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER16

Bulletin 10.06.2002 - DA - PE 313.431

Giovanni Pittella Grænsearbejdere E-1335/02

Giovanni Pittella Skolegang for børn af migrantarbejdstagere E-1336/02

Carlos Lage Forvaltning af Europaskolerne E-1337/02

Ilda Figueiredo Afskaffelse af den fælles landbrugspolitik og
landbrugsforhandlingerne i WTO-regi

E-1338/02

Ilda Figueiredo Kriterier for at komme i betragtning til
udligningsgodtgørelser

E-1339/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Vold mod kvinder P-1340/02

Struan Stevenson Adgang til information om fiskeripolitik P-1341/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Dialogen mellem de congolesiske parter P-1342/02

Pietro-Paolo Mennea Forsinkede udbetalinger P-1343/02

Wolfgang Ilgenfritz Godkendelse af motorkøretøjer i Italien E-1344/02

Elspeth Attwooll Bidrag til FN's Højkommissariat for Flygtninge E-1345/02

Elspeth Attwooll Reform af den fælles fiskeripolitik E-1346/02

Robert Evans Bestemmelser om social sikring E-1347/02

Concepció Ferrer Foranstaltninger med henblik på at tiltrække risikovillig
kapital

E-1348/02

Pere Esteve og Carles-Alfred
Gasòliba i Böhm

Diskriminering af provinsen Teruel i
strukturfondssammenhæng

E-1349/02

Erik Meijer Alarmerende mængder af det kræftfremkaldende
acrylamid i levnedsmidler, der konsumeres i store
mængder

E-1350/02

Alexander de Roo og Erik Meijer Alternative linjeføringer for motorvejen Sofia-Kulata E-1351/02

Didier Rod Integration af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i
EU's budget

P-1352/02

Freddy Blak Omkostningseffektiviteten af EU/US-
stipendieprogrammet

P-1353/02

Carlos Carnero González Europa-Kommissionens holdning til anvendelsen af
kernekraft i EU

P-1354/02

Jens-Peter Bonde Forflyttelse af Steffen Smidt E-1355/02

Michl Ebner Historiebøger E-1356/02

Gerhard Schmid Bankhemmeligheden i medlemsstaterne E-1357/02

Gerhard Schmid Lovgivning om hvidvaskning af penge i ansøgerlandene E-1358/02
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Gerhard Schmid Lovgivning om kontrol med erhvervelse og besiddelse af
våben i ansøgerlandene

E-1359/02

Gerhard Schmid Lovgivning om fremstilling og markedsføring af narkotika
i ansøgerlandene

E-1360/02

Gerhard Schmid Forhandlinger med ansøgerlandene inden for områderne
retlige og indre anliggender

E-1361/02

Gerhard Schmid FATF-møde i New Zealand den 19.-20. november 2001 E-1362/02

Geoffrey Van Orden Fremtiden for Kozloduy-atomkraftværket i Bulgarien E-1363/02

Ian Hudghton Revision af den fælles fiskeripolitik E-1364/02

Charles Tannock Dyreforsøg med chimpanser og andre primater E-1365/02

Eurig Wyn Pakistansk "blasfemi"-lov E-1366/02

Theresa Villiers Udgifter til medicin til kæledyr E-1367/02

Concepció Ferrer Undersøgelse af manglerne i "Alt undtagen våben"-
initiativet

E-1368/02

Sergio Berlato og Cristiana
Muscardini

Forslag til forordning om vinfremstilling og behandling af
druer fra økologisk landbrug

E-1369/02

Fiorella Ghilardotti, Giovanni
Pittella og Catherine Guy-Quint

Uddannelse af personale E-1370/02

Sergio Berlato og andre Krise i den europæiske akvakultursektor E-1371/02

Bob van den Bos Forbindelserne EU-Burma E-1372/02

Heidi Hautala Tiltrædelseslandene og EU's forpligtelse til at nå op på at
investere 0,39% af BNP i statslig udviklingsbistand inden
2006

P-1373/02

Hans-Peter Martin Reformer som led i udvidelsen af EU P-1374/02

Dorette Corbey Strategi i forbindelse med BSE hos får P-1375/02

Michael Cashman Elektromagnetiske felter E-1376/02

Miquel Mayol i Raynal Foreningsfrihed i Rumænien E-1377/02

Francisca Sauquillo Pérez del Arco Dialogen mellem parterne i Den Demokratiske Republik
Congo

E-1378/02

Anna Terrón i Cusí Bevillingsudnyttelsen i Cataluña i perioden 1994-1999 E-1379/02

Paul Lannoye Indførsel af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser
fra tredjelande

E-1380/02

Paul Lannoye Tilladelse fra Belgien til behandling af levnedsmidler og
levnedsmiddelingredienser med ioniserende stråling

E-1381/02
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Paul Lannoye Kontrol med bestrålingsanlæg og med levnedsmidler og
levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med
ioniserende stråling

E-1382/02

António Campos Fødevarer, som indeholder genstande E-1383/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Fleksibilitet og beskæftigelse P-1384/02

Elspeth Attwooll Adgang til information om fiskeripolitik P-1385/02

Patricia McKenna Handel med heste P-1386/02

Struan Stevenson Revision af den fælles fiskeripolitik P-1387/02

Hiltrud Breyer Schæchtning uden bedøvelse E-1388/02

Hiltrud Breyer Undersøgelse af akvakulturprodukter E-1389/02

Anna Karamanou Sikkerhed og menneskerettigheder E-1390/02

Anna Karamanou Sikkerhed og menneskerettigheder E-1391/02

Glenys Kinnock Sudan E-1392/02

Glenys Kinnock Udvidelsen og den potentielle virkning på AVS-landene E-1393/02

Caroline Lucas Gennemførelse af hønsedirektivet E-1394/02

John McCartin Import af kyllingekød til EU E-1395/02

Laura González Álvarez Strukturelle skævheder i Teruel-provinsen (Aragón,
Spanien)

E-1396/02

Concepció Ferrer Nationalt indikativprogram for Kina 2004 - sundheds- og
plantesundhedsforanstaltninger

E-1397/02

Ria Oomen-Ruijten Følgerne af prioner for folkesundheden E-1398/02

Hanja Maij-Weggen Konkrete mål for børnepasningskapaciteten i
medlemsstaterne

P-1399/02

Wolfgang Ilgenfritz Direktiv 73/239 E-1400/02

Daniela Raschhofer Situationen for psykisk handicappede voksne i
ansøgerlandene

E-1401/02

Phillip Whitehead Adgang til fjernsyn for personer med svækkede sanser E-1402/02

Marjo Matikainen-Kallström Arbejdsløshed i Finland og handel med emissioner E-1403/02

Jean-Maurice Dehousse Forekomst af akrylamid i fødevarer E-1404/02

Bart Staes Udskilning af ABX (afdeling under NMBS (De Belgiske
Statsbaner), der tager sig af landevejstransport) som en
selvstændig virksomhed

P-1405/02

Carlos Bautista Ojeda Konflikten i forbindelse med spanske klementiner P-1406/02
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Marco Pannella Vietnam P-1407/02

Bart Staes Sprogordningen med hensyn til fællesskabspatentet E-1408/02

Bart Staes Krænkelse af humanitære bestemmelser i Tjetjenien E-1409/02

Bart Staes Konkurrencefordrejning i det indre marked på grund af
ulovlig statsstøtte

E-1410/02

Bart Staes Sprogbrug ved chat-mødet med kommissionsmedlem
Lamy

E-1411/02

Bart Staes Forretning udelukkende for EU-tjenestemænd i Bruxelles E-1412/02

Bart Staes Manglende nederlandsk sprogafdeling i Europaskolerne i
Alicante og Frankfurt

E-1413/02

Bart Staes Meningitisbakterier i tørret babymad E-1414/02

Bart Staes Sikkerhed for forbrugeren af majsvarietet T-25 E-1415/02

Bart Staes Sprogordning ved fællesskabspatentet E-1416/02

Bart Staes Undersøgelser af uretmæssig statsstøtte inden for Unionen E-1417/02

Bart Staes Anvendelse af sprog i rapporten om sort arbejde i Europa E-1418/02

Erik Meijer Tvungen arbejdsløshed for erhvervschauffører, som får
nægtet forlængelse af det store kørekort efter konstateret
sukkersyge i forbindelse med en lægeundersøgelse

E-1419/02

Erik Meijer Afskaffelse af den flerårige faste rente på lån for
boligejere som utilsigtet bivirkning af nye regnskabsregler

E-1420/02

Karin Junker Skovdød i Indonesien E-1421/02

Eluned Morgan EU-støttede projekter i Israel E-1422/02

Eluned Morgan Euro-Middelhavsbank (EMB) E-1423/02

Eluned Morgan Betaling med check på tværs af grænserne E-1424/02

Glyn Ford Anvendelse af euroen E-1425/02

Glyn Ford Anvendelse af euroen E-1426/02

Glyn Ford Behandling af ikkesekteriske organisationer og grupper i
kandidatlandene

E-1427/02

Isidoro Sánchez García Krisen i Venezuela E-1428/02

Armando Cossutta Ammunition med forarmet uran E-1429/02

Erik Meijer Forsinkelse af den fortsatte udvikling af en restriktiv
fiskeripolitik gennem indgreb i Kommissionens
tjenestegrene og udsættelse af beslutningsprocessen

E-1430/02
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Camilo Nogueira Román Kommissionen og økonomiministeriets prognoser for
højhastighedsforbindelsen til Galicien.

E-1431/02

Camilo Nogueira Román Diskussionen om udtalelserne fra medlem af
Kommissionen, Loyola de Palacio om atomkraft

E-1432/02

Camilo Nogueira Román Alvorlige mangler i gennemførelsen af budgettet for det
spanske ministerium for forskning og teknologi

E-1433/02

Camilo Nogueira Román Forbindelserne mellem EU og Mercosur E-1434/02

Camilo Nogueira Román Ny terror i Guatemala E-1435/02

Camilo Nogueira Román Tortur i EU E-1436/02

Sérgio Marques Handicappedes adgang til offentlige websteder E-1437/02

Maurizio Turco Informationer om partnerskabet mellem EU og foreningen
"EU-Student Vote" i forbindelse med valget af et
"europæisk studenterråd"

P-1438/02

Sebastiano Musumeci Katastrofesituation på grund af ørkendannelse på Sicilien P-1439/02

Mario Mantovani Radioaktivt affald i Ispra P-1440/02

James Fitzsimons Europas-modtagere P-1441/02

Dorette Corbey Tysk vildmøllepark i nærheden af Bellingwolde P-1442/02

Alexander de Roo Farlige stoffer i træ P-1443/02

Emilia Müller Import af oksekød fra Argentina E-1444/02

Charles Tannock Omfanget af Kommissionens forbud mod import af
udvalgte kinesiske fødevareprodukter

E-1445/02

Geoffrey Van Orden Den overtrædelsesprocedure, som officielt meddeltes den
britiske regering  i oktober 2001, for så vidt angår
udstedelsen af certifikater om lovformelig nuværende
anvendelse

E-1446/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Mælkekvoternes fremtid E-1447/02

Samuli Pohjamo Samme status for små EU-projekter E-1448/02

Samuli Pohjamo Fleksibilitet i EU's støtteordninger E-1449/02

Olivier Dupuis Oprettelse af en databank om børnepornografi E-1450/02

Paul Lannoye Færre elenorafalke på Kreta E-1451/02

Ria Oomen-Ruijten Piskesmældsyndromet E-1452/02

Georg Jarzembowski Helsingborg Havn - misbrug af dominerende stilling med
hensyn til afgifter

P-1453/02

Wolfgang Ilgenfritz Særordning E-1454/02
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Wolfgang Ilgenfritz Særordning E-1455/02

Chris Davies Den videnskabelige værdi af toksicitetstests på dyr E-1456/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation af unge tibetanere E-1457/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation af menneskerettighedsaktivister på Cuba E-1458/02

Konstantinos Hatzidakis Forsinkelser og manglende perspektiver for
liberaliseringen af elektricitetsmarkedet i Grækenland

P-1459/02

Bartho Pronk Tillægsspørgsmål vedrørende bilag II a til artikel 10a i
forordning 1408/71

P-1460/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation af ti journalister i Eritrea E-1461/02

Hans Karlsson Fortolkning af direktiverne om motorcykler P-1462/02

Alexandros Alavanos Finansieringen af et udvalg af lærebøger under det første
operationelle program "almen uddannelse og elementær
erhvervsuddannelse"

E-1463/02

Elizabeth Lynne Retssag mod flyspottere i Grækenland E-1464/02

Elizabeth Lynne Retssag mod flyspottere i Grækenland E-1465/02

Chris Davies Jim Currie E-1466/02

Nirj Deva Juan Carlos Gonzalez - Cuba E-1467/02

Cecilia Malmström og Olle
Schmidt

Mediernes situation i Polen E-1468/02

Michael Cashman Ordning vedrørende beskyttelse af flypassagerer E-1469/02

Theresa Zabell Tiltag på sportsområdet E-1470/02

Sebastiano Musumeci Tilfælde af sjælden sygdom i industriområdet Milazzo,
Italien

E-1471/02

Sebastiano Musumeci Ændring af bestemmelserne om produkter fremstillet på
grundlag af tomater

E-1472/02

Sebastiano Musumeci Bevarelse af dukke- og folketeatertraditionen på Sicilien E-1473/02

Cristiana Muscardini Ændring af direktivet om investeringsservice E-1474/02

Cristiana Muscardini Kromforurening i Albanien E-1475/02

Cristiana Muscardini Identitetstyveri i USA E-1476/02

Herman Vermeer, Maria Sanders-
ten Holte og Jan Mulder

Det centrale nederlandske planlægningskontors rapport
om effektiviteten af Den Europæiske Unions
samhørighedspolitik

E-1477/02

Herman Schmid Forbud mod børns arbejde E-1478/02
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Cecilia Malmström Associeringsaftalen med Algeriet E-1479/02

Jonas Sjöstedt Indgreb mod faglig blokade P-1480/02

María Izquierdo Rojo Modarbejdelse af EU's strukturpolitik og lukning af  den
offentlige virksomhed CETARSA i Granada

P-1481/02

Massimo Carraro Madagaskar P-1482/02

Christopher Beazley Adgang til sammenlignelige oplysninger om
uddannelsessystemer i hele EU

P-1483/02

Glenys Kinnock Smugling af narkotika E-1484/02

María Sornosa Martínez Undersøgelserne vedrørende et bebyggelsesprojekt på øen
Tabarca ved Alicante

E-1485/02

María Sornosa Martínez Fjernelse af sand fra Serra Gelada y Litoral de la Marina
Baixa (i den autonome region Valencia), som er udpeget
som lokalitet af fællesskabsbetydning

E-1486/02

María Sornosa Martínez Bevarelse af Posidonia-bevoksninger E-1487/02

Riitta Myller Handel med emissioner E-1488/02

Marie Isler Béguin TINA, ISPA og miljødirektiver i kandidatlandene E-1489/02

Herbert Bösch Forsinkelser ved formidling af dokumenter (MED-sagen) P-1490/02

Ilda Figueiredo Gennemførelse af Ruris-programmet (udvikling af
landdistrikter) i Portugal

P-1491/02

Gunilla Carlsson Administrativ kapacitet hos konkurrencemyndigheden i
Estland

P-1492/02

Stavros Xarchakos Biologiske rensningsanlæg i Grækenland E-1493/02

Konstantinos Hatzidakis Problemer med gennemførelsen af et samfinansieret
projekt i Perivolia i Rethymnons amt i Grækenland

E-1494/02

Konstantinos Hatzidakis Gennemførelse af fællesskabsdirektiv 1999/70/EF E-1495/02

Patricia McKenna Irsk tilplantning med løvtræer under den fælles
landbrugspolitik 2000-2006

E-1496/02

Lord Inglewood Undertegnelse af Euratom-traktaten E-1497/02

Alexander de Roo, Miquel Mayol i
Raynal og José Mendiluce Pereiro

Udelukkelse af Valle de Árreu fra forslaget til lokaliteter
af fællesskabsbetydning og udbygning af skisportsstedet
Baqueira-Beret (Cataluña - Spanien)

E-1498/02

Jean Lambert og Inger Schörling Anlæg af en landevej i naturparken Tamadaba (Gran
Canaria - Spanien)

E-1499/02

Neil MacCormick Omrejsende E-1500/02

Gianfranco Dell'Alba Krænkelse af menneskerettigheder i Vietnam P-1502/02
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Daniela Raschhofer Stipendier i forbindelse med Erasmus-Sokrates-
programmer

E-1503/02

Herbert Bösch Undersøgelsesmetoder hos Det Europæiske Kontor til
Bekæmpelse af Svig,  OLAF

E-1504/02

Stavros Xarchakos Selektiv gennemførelse af direktiv 1999/70/EF E-1505/02

Alexandros Alavanos Produktion af eddike af udtørrede druer E-1506/02

Mihail Papayannakis Forbud mod tildeling af antibiotika i små doser E-1507/02

Mihail Papayannakis Veterinærmedicinske produkter i EU E-1508/02

Rosa Miguélez Ramos Landbrugsindkomsterne og deres udvikling i 2001 E-1509/02

Rosa Miguélez Ramos Fiskeriaspekter af associeringsaftalen EU-Chile E-1510/02

Mikko Pesälä og Samuli Pohjamo Udvikling af opfølgningen af EU's skovbrugsstrategi E-1511/02

Olivier Dupuis Den politiske og institutionelle situation i Georgien E-1512/02

Cristiana Muscardini Fald i den forventede levealder som følge af aids E-1513/02

Cristiana Muscardini Ulovlig handel fra dyremafiaens side E-1514/02

Cristiana Muscardini Undersøgelser om internetsider med børnepornografi E-1515/02

Jan Mulder Anvendelse af animalske fedtstoffer i kvægfoder E-1516/02

Miet Smet Forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det
civil- og handelsretlige område

E-1517/02

Jonas Sjöstedt Fuglereservat i Umeelvens delta E-1518/02
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SPØRGETID

(B5-0017/02) den 14 og 15. maj 2002

29 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Mere hensigtsmæssig anvendelse af ikke-anvendte
budgetbevillinger

H-0265/02

Glyn FORD En nordøstasiatisk udviklingsbank H-0267/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Anmodning fra det baskiske parlament til Rådet om
foranstaltninger for at fremme en dialog i Baskerlandet

H-0268/02

Mihail PAPAYANNAKIS Tilstrømning af indvandrere fra den tredje verden H-0272/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Forskelsbehandling af marokkanske arbejdere, som er blevet
erstattet med østeuropæiske arbejdere

H-0275/02

Alexandros ALAVANOS Det spanske formandskabs henvendelse til myndighederne i
Kairo til fordel for Kostas Kastanias

H-0276/02

Andrew DUFF EU-ansættelseskontor H-0278/02

Jonas SJÖSTEDT Forslag til nye danske indvandringslove H-0281/02

Pernille FRAHM Familiesammenføring og unionsborgerskab H-0285/02

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Oprettelse af en Euro-Middelhavs-bank for udvikling. H-0286/02

Esko SEPPÄNEN Galileo-projektets karakter og dets finansiering H-0289/02

Lennart SACRÉDEUS Børneslaver på kakaoplantager i Vestafrika H-0291/02

Alejandro CERCAS Lissabon-strategien og fuld beskæftigelse H-0296/02

Bernd POSSELT Europæisk politiakademi og europæisk grænsepoliti H-0297/02

Anne VAN LANCKER Tilrådighedsstillelsen af dokumenter fra Rådets samlinger og
udvalgene

H-0304/02

Richard HOWITT Afkobling af udviklingsbistand fra medlemsstaternes
handelsinteresser

H-0306/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

United Biscuits' lukning af kiksfabrikken Fontaneda H-0311/02
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Struan STEVENSON Forsinkelse af forslagene til reform af den fælles fiskeripolitik H-0337/02

Myrsini ZORBA Mindreårige sportsfolk H-0342/02

Margrietus van den BERG Kommissionens ønskeseddel i forbindelse med
liberaliseringen af tjenesteydelser i udviklingslandene

H-0348/02

Göran FÄRM Budgettets gennemførelse H-0343/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. BUSQUIN

Bart STAES EU-budgettet og støtte til våbenindustrien H-0266/02

Bernd POSSELT Medlemsstaternes forfatninger og det 6. rammeprogram H-0326/02

Phillip WHITEHEAD Arbejdet i Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for
Naturvidenskab og Ny Teknologi

H-0330/02

Hr. VERHEUGEN

Mihail PAPAYANNAKIS Beskyttelse af roma mod racediskrimination i Europa H-0264/02

Sarah LUDFORD Cypern H-0280/02

Konstantinos HATZIDAKIS Udsigt til en løsning af Cypern-problemet og
tiltrædelsesforhandlingerne

H-0324/02

Michl EBNER Benes-dekretet af 19. maj 1945 H-0295/02

Anne van LANCKER               Forberedelse til GATS-forhandlingerne                                          H-0350/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MAJ 2002

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
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 26 17 9 6 0 0 0 de MIGUEL

Kommissionen 62 12 49 9 1 0 0 FISCHLER
LAMY
SCHREYER
BUSQUIN
VERHEUGEN

I alt 88 29 58 15 1 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tanock, Monica Frassoni og
Fiorella Ghilardotti

Handel med hunde- og katteskind 16.01.202 16.04.2002 128

2/2002 315.747 Glyn Ford Afgørelsen om at lukke virksomheden Smurfit
Corrugated iWarrington

25.02.2002 25.05.2002 8

03/2002 316.160 Michael Cashman, Arlene McCarthy,
Elizabeth Lynne og Caroline Lucas

Risikoen for eksponering for elektromagnetiske felter
fra radiofrekvensantenner og mobiltelefoner

12.03.2002 12.06.2002 28

04/2002 316.161 Massimo Carraro, Fiorella Ghilardotti,
Guido Bodrato og Luigi Cocilovo

Bekæmpelse af terrorisme under overholdelse af
menneskerettighedenre

12.03.2002 12.06.2002 21

05/2002 16.880 Umberto Scapagnini, Francesco
Musotto, Raffaele Lombardo og
Giuseppe Nisticò

Den stadige tilstrømning af illegale indvandrere og
flygtninge i Den Europæiske Union

08.04.2002 08.07.2002 13

                                                     
1 Situationen pr. 16.05.2002
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

06/2002 317.599 Armando Cossutta, Christiana
Muscardini, Stefano Zappalà, Enrico
Ferri og Gianni Vattimoi

Anerkendelse af retten til at modsætte sig dyreforsøg
i EU

17.04.2002 17.07.2002 19

7/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris Mediernes uafhængighed 17.04.2002 17.07.2002 3

8/2002 317.807 Fernando Fernández Martin Den vedvarende tilstræmning af illegale indvandrere
og flygtninge til Den Europæiske Union

24.04.2002 24.07.2002 6



UDVALG 29

Bulletin 10.06.2002 - DA - PE 313.431

UDVALG



UDVALG30

Bulletin 10.06.2002 - DA - PE 313.431

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
ELDR

Palæstina, flygtninge: 11. konvention
mellem EF og UNRWA, bistand i 2002-
2005

DEVE (K) 28.05.02 C5-0202/02

RIDRUEJO
(PPE-DE)

Lufttransport: Beskyttelse mod støtte og
illoyal priskonkurrence fra lande, der ikke
er medlemmer af EU

ECON (M) 21.05.02 C5-0133/02

BOUWMAN
(VERTS/ALE)

Arbejdsstyrken i Fællesskabet:
Stikprøveundersøgelse (Ændr. forord.
(EF) 577/98)

EMPL (K) 15.05.02 C5-0275/01

GRUPPE
PSE

Intelligent energiprogram for Europa
(2003-2006)+

ITRE (K) 22.05.02 C5-0179/02

KOUKIADIS
(PSE)

Vikararbejde: Ramme for beskyttelse af
arbejdstagere, forholdet til vikarbureauet

JURI (M) 22.05.02 C5-0140/02

KESSLER
(PSE)

Tredjelandsstatsborgere: Social sikring
(udvidelse af forord. (EØF) 1408/71)

LIBE (M) 14.05.02 C5-0084/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Offentlige aftaler: Strafferetlig
beskyttelse mod bedragerisk og anden
konkurrenceforvridende adfærd

LIBE (K) 14.05.02 C5-0416/00

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Strafferetligt samarbejde: Angreb på
informationssystemer

LIBE (K) 23.05.02

LUDFORD
(ELDR)

Fremskridt på området politisamarbejde
og retligt samarbejde i kriminalsager
(EU-traktatens artikel 39)

LIBE (K) 23.05.02

NEWTON DUNN
(ELDR)

Internettet: Flerårig handlingsplan til
fremme af en mere sikker anvendelse
(Ændr. beslutn. 276/1999/EF)

LIBE (K) 23.05.02 C5-0141/02

* * *
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OFFICIELLE DOKUMENTER
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse af
Kommissionen til at indlede og føre forhandlinger med Organisationen
for International Civil Luftfart (ICAO) om betingelser og vilkår for Det
Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ICAO og Kommissionens
henstillig til Rådet om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede og
føre forhandlinger med Den internationale Søfartsorganisation (IMO)
om betingelser og vilkår for Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse

RETT SEC (02) 381
endel.

Meddedelse til Rådet og Europa-Parlamentet fra Kommissionen:
Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

FEMM
DEVE

COM (02) 129
endel.

Rådes dirketiv om kontrol med lukkede højaktive strålekilder EMPL
ITRE
ENVI

COM (02) 130
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Europas reaktion på verdens aldring Fremme af økonomiske og sociale
fremskridt i en aldrende verden - Et bidrag fra Europa-Kommissionen
til den anden verdensforsamling om aldring

DEVE
EMPL

COM (02) 143
endel.

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen i 2001 af Kommissionens
beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om
fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien (stålstøttereglerne)

ITRE
ECON

COM (02) 145
endel.

Kommissionens rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle - Aktualisering for perioden
1996-1998 på grundlag af medlemsstaternes oplysninger om
gennemførelsen af nationale bestemmelser vedtaget i medfør af
direktivet

ENVI COM (02) 146
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af budgetpost B5-504 "Foranstaltninger til fremme af
indfasningen i det almindelige budget af de aktiviteter, der er blevet
finansieret over EKSF-budgettet"

CONT
ITRE

BUDG

COM (02) 154
endel.

Beretning fra Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsprocessen
for Sydøsteuropa - Første årsrapport

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 163
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
Daphne-programmet (2000 - 2003) - Januar 2002

BUDG
CONT
FEMM

COM (02) 169
endel.

Grønbog om en fællesskabspolitik for tilbagesendelse af personer med
ulovligt ophold

AFET
LIBE

COM (02) 175
endel.

Kommissionens beretning om anvendelsen af fællesskabsordningen for
statsstøtte til kulindustrien i 2001

ITRE
ECON

COM (02) 176
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring JURI
LIBE

COM (02) 225
endel.
CNS99 0258

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 55/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om resultaterne af mødet i dialogen mellem de congolesiske parter

Bruxelles, den 30. april 2002

Formandskabet for Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig de positive resultater af møderne i
den dialog mellem de congolesiske parter, der blev afsluttet i Sun City den 19. april 2002, og hvor
delegationerne havde lejlighed til i et roligt og konstruktivt klima at drøfte en række yderst følsomme
spørgsmål. Det var desværre ikke alle de drøftede resolutioner, der blev vedtaget, men Den Europæiske
Union finder, at de syvogtredive rapporter, som blev godkendt, er et uigendriveligt bevis på det meget store
engagement, hvormed parterne gik ind for national forsoning og fred i Den Demokratiske Republik Congo,
og de viser samtidig, at der er bred enighed om de grundlæggende principper for landets politiske fremtid.

Den Europæiske Union ønsker ved denne lejlighed at give udtryk for sin taknemlighed for det store arbejde,
der er blevet gjort af alle de mennesker, der har formidlet dialogen, og ikke mindst for de bestræbelser, der er
blevet gjort af Republikken Sydafrikas regering.

Det er Den Europæiske Unions opfattelse, at den aftale, der er blevet indgået af Den Demokratiske Republik
Congo på den ene side og Bevægelsen til Congos Befrielse på den anden side med tilslutning fra en række
politiske oppositionspartier og repræsentanter for civilsamfundet, er udtryk for et positivt skridt i retning af
afslutningen på den konflikt, der har hærget Den Demokratiske Republik Congo.

Den Europæiske Union beklager imidlertid, at enkelte deltagere, og navnlig Congolesisk Samling for
Demokrati (RCD-Goma), ikke har set sig i stand til at tilslutte sig aftalen. Den Europæiske Union opfordrer
alle de congolesiske parter til at vise, at de står ved deres ansvar og respekterer kompromisset og de rammer,
der er opstillet i Lusaka-aftalerne, samt De Forenede Nationers resolutioner i så henseende.

Den Europæiske Union udtrykker sin store tilfredshed med den vilje, som aftalens signatarer har vist til at
inddrage alle de congolesiske parter, og opfordrer disse til uden afbrydelse at fortsætte forhandlingerne i en
åben ånd, så de kan nå frem til en aftale om overgangsinstitutionerne, der omfatter alle parter.

Den Europæiske Union opfordrer alle lande i regionen, ikke mindst Rwanda, til at gøre deres indflydelse
gældende over for alle de congolesiske parter og i særlig grad RCD-Goma, for at de respekterer og støtter
den vilje til fred, demokrati og forsoning, der kom til udtryk i Sun City.

Den Europæiske Union er fortsat meget betænkelig ved, at der stadig er væbnede sammenstød i de nordlige
og østlige egne af Den Demokratiske Republik Congo, og at der nu igen er uroligheder i Kasai, og den
appellerer til alle parterne i Lusaka-våbenhvileaftalen, at de afholder sig fra militære operationer og enhver
anden handling, der kan opfattes som en provokation og være ødelæggende for den dynamiske politiske
proces, der er resultatet af forhandlingerne i Sun City.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island og Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 56/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om en erklæring fra de central- og
østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern og

Malta og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om
forlængelse af gyldigheden af den fælles holdning vedrørende Burma/Myanmar

Bruxelles, den 30. april 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2002/310/FUSP, fastlagt af Rådet den 22. april 2002 på
grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, om forlængelse af gyldigheden af den fælles
holdning vedrørende Burma/Myanmar. De vil sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse
med den fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker tilfredshed hermed.

* * *

Nr. 57/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Liberia

Bruxelles, den 30. april 2002

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste den vilkårlige tilbageholdelse og nedværdigende
mishandling, som den fremtrædende liberianske menneskerettighedsadvokat Tiawan Gongloe for nylig er
blevet udsat for.

EU opfordrer Liberias regering til omgående at tage skridt til at retsforfølge gerningsmændene til denne
alvorlige krænkelse af menneskerettighederne.

EU erindrer om, at Liberias regering under de nyligt stedfundne konsultationer om Cotonou-aftalen
forpligtede sig til at sikre øget respekt for menneskerettighederne, opretholdelse af retssikkerheden og ophør
med traditionen for straffrihed.

EU ser ligeledes meget alvorligt på, at politiet torsdag den 28. april lukkede avisen The Analyst. Sådanne
handlinger harmonerer dårligt med Liberias tilsagn om at fremme demokrati og udtryksfrihed.

* * *
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Nr. 58/02
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne

om situationen i Burundi

Bruxelles, den 3. maj 2002

Den Europæiske Union er yderst bekymret over, at volden fortsætter, og at den humanitære situation stadig
forringes, især i omegnen af Bujumbura, næsten et halvt år efter, at indførelsen af overgangsinstitutionerne
blev påbegyndt. EU opfordrer endnu en gang kraftigt de stridende parter til at tage hensyn til
civilbefolkningen i overensstemmelse med den humanitære folkeret og alle parterne til at respektere
menneskerettighederne.

Den Europæiske Union udtrykker på ny sin fordømmelse af, at de væbnede grupper stadig synes at betragte
krig som den eneste løsning. EU opfordrer kraftigt alle de forskellige fraktioner af de væbnede grupper til at
fortsætte de igangværende forhandlinger med en fast vilje til at nå frem til et resultat. Samtidig opfordrer EU
Burundis regering til at fremlægge en gennemsigtig og konsekvent politik for genintegration af de væbnede
grupper i Burundis hær. EU støtter de forhandlinger om en endelig og varig våbenhvile, der føres under den
gabonesisk-sydafrikanske mæglingsgruppes auspicier og med Tanzanias mellemkomst. Den Europæiske
Union er villig til at støtte denne proces, hvis der fremlægges en tidsplan og nogle præcise mål.

Den Europæiske Union opfordrer desuden regeringen og alle overgangsinstitutionerne til at konsolidere den
reformproces, der allerede er indledt, ved at iværksætte overgangsprogrammet efter den fastsatte tidsplan,
således at der kan opbygges et burundisk samfund, der er i overensstemmelse med aftalens indhold, og hvor
der er plads til alle burundiere. I denne forbindelse tilkendegiver Den Europæiske Union sin vilje til fortsat at
støtte processen.

Den Europæiske Union noterer sig, at burundiske flygtninges frivillige tilbagevenden fra Tanzania er
påbegyndt i henhold til trepartsaftalen mellem UNHCR og Burundis og Tanzanias regeringer. EU minder
om, at flygtningenes tilbagevenden i henhold til Arusha-aftalen skal være frivillig og skal ske på en værdig
og sikker måde under hensyntagen til, at kvinder og børn er særlig sårbare. EU opfordrer kraftigt de væbnede
grupper til at gøre, hvad de kan for at garantere flygtningenes sikkerhed ved deres tilbagevenden til Burundi.
Modtagelsesfaciliteterne skal være på plads forinden.

I henhold til Arusha-aftalen skal rehabilitering og genbosættelse af flygtninge og fordrevne desuden
forberedes, og der skal oprettes en national kommission for rehabilitering af krigens ofre, en
underkommission med særligt mandat til at behandle spørgsmål vedrørende jord og en national fond for
ofrene (protokol IV, kapitel 1, artikel 2, stk. 2, litra c) og d), artikel 3 og artikel 9). EU anmoder alle berørte
parter om at behandle spørgsmålet om de burundiske flygtninges tilbagevenden til deres hjemland med
besindighed og med alle mulige garantier. EU ønsker også, at alle de befolkningsgrupper, der er ofre for
krisen i Burundi, får samme opmærksomhed, også de internt fordrevne.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 59/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

og de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union,
de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om anvendelse af særlige foranstaltninger til
bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 16. maj 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/340/FUSP, som Rådet for Den
Europæiske Union vedtog den 2. maj 2002 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse
af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. De vil sikre, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

* * *

Nr. 60/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen på Madagaskar

Bruxelles, den 16. maj 2002

Den Europæiske Union er fortsat overbevist om, at kun en aftale mellem parterne og en national forsoning
vil gøre det muligt at overvinde den nuværende krise og bevare landets integritet og enhed. Det er derfor
meget beklageligt, at guvernørerne i Tulear, Diego Suarez, Tamatave og Majunga har besluttet at erklære
deres provinser for uafhængige, idet denne beslutning på ingen måde gør det lettere at finde en fredelig og
demokratisk løsning på krisen. Den Europæiske Union tilskynder ligeledes parterne til at gøre alt for at
fremme en genopretning af økonomien, hvilket forudsætter en fjernelse af vejspærringerne, som fastsat i
Dakar-aftalen.

Den Europæiske Union er overbevist om, at Dakar-aftalen er den rette ramme for en løsning.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den indsats, præsident Wade har gjort for at bringe et ny møde
i stand med hr. Ravalomanana og hr. Ratsiraka i Dakar den 13. maj, og på OAU's bestræbelser på at fremme
iværksættelsen af Dakar-aftalens målsætninger.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet og EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 61/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Nepal

Bruxelles, den 8. maj 2002

Den Europæiske Union er dybt foruroliget over forværringen af sikkerhedsforholdene i Nepal og over
maoisternes fortsatte vold og brutale overgreb mod civile. Den Europæiske Union fordømmer brugen af vold
og trusler og opfordrer indtrængende maoisterne til at stoppe deres terrortaktik, aflevere deres våben og
forfølge deres mål gennem forhandling og den politiske proces i god tro. Den Europæiske Union beklager
navnlig maoisternes angreb på civile infrastrukturer, som er til alvorlig skade for Nepals udvikling.

Disse begivenheder truer Nepals stabilitet og undergraver landets demokratiske system. EU støtter kraftigt
det nepalesiske folks ret til fortsat at nyde godt af og konsolidere det unge demokrati og afviser ethvert
forsøg på at tage det fra dem igen.

Den Europæiske Union støtter den nepalesiske regerings bestræbelser på at få maoisterne til at vende tilbage
til forhandlingsbordet i god tro for at opnå en fredelig og holdbar politisk løsning på den nuværende krise.
EU tilskynder samtidig Nepals regering og sikkerhedsstyrker til at undgå enhver handling, der kan føre til, at
uskyldige civile bliver ofre for konflikten. Det forventes, at de nepalesiske myndigheder overvåger, at
regeringsmyndigheder eller sikkerhedsstyrker ikke krænker  menneskerettighederne under den nuværende
undtagelsestilstand.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet, og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 62/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om løsladelsen af Aung San Suu Kyi

Bruxelles, den 8. maj 2002

EU hilser med glæde den ubetingede løsladelse af Aung San Suu Kyi fra husarrest og giver over for de
burmesiske myndigheder udtryk for sin tilfredshed med dette vigtige skridt. EU er opmuntret over at erfare,
at Det Nationale Råd for Fred og Udvikling (SPDC) anser den 6. maj 2002 for at markere en ny fase i
Myanmars befolknings historie. EU håber, at denne nye begyndelse vil føre til en substansdialog mellem de
berørte parter og resultere i en egentlig demokratiseringsproces i landet. EU påskønner den mæglingsindsats,
som FN's generalsekretærs særlige udsending, Razali Ismail, har udfoldet.

EU vil fortsat følge udviklingen nøje og er stadig parat til at tage sin holdning op til fornyet overvejelse og
tilpasse den, så snart væsentlige fremskridt i demokratiseringsprocessen berettiger til det.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet, og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 63/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forbindelserne mellem Belarus og OSCE

Bruxelles, den 8. maj 2002

EU beklager de belarussiske myndigheders beslutning om ikke at forlænge visummet for den fungerende
chef for OECE's Bistands- og Overvågningsgruppe (AMG) i Minsk og opfordrer indtrængende den
belarussiske regering til at fjerne alle hindringer for, at AMG kan fungere normalt, idet den henviser til sin
erklæring på mødet i OSCE's Særlige Permanente Råd den 16. april i Wien. I denne forbindelse ville det
være et vigtigt signal for den belarussiske regerings villighed til at genoptage et konstruktivt samarbejde med
OSCE, hvis den meget hurtigt kunne godkende udnævnelsen af en ny missionschef.

EU vil fortsat nøje overvåge udviklingen i forbindelserne mellem OSCE og Belarus, idet den er overbevist
om, at OSCE kan yde et afgørende bidrag til styrkelsen af de demokratiske institutioner i landet.

EU understreger på ny den betydning, den tillægger en fuld genoptagelse af samarbejdet mellem de
belarussiske myndigheder og OSCE. EU betragter i høj grad genoptagelsen af dette samarbejde som et tegn
på en ægte vilje hos de belarussiske myndigheder til at forbedre forbindelserne med internationale
organisationer, herunder især EU.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

EØSU'S PLENARFORSAMLING

DEN 24.-25. APRIL 2002

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på
alle 11 officielle EU-sprog:

http://www.esc.eu.int (under "Documents")

Specielt for plenarforsamlingen den 24.-25. april var deltagelsen af
Günter Verheugen, medlem af Europa-Kommissionen, og debatten om udvidelsen i overværelse af
formændene for de blandede rådgivende udvalg med ansøgerlandene.

1. FORBRUGERBESKYTTELSE

•  Husholdningsgældsætning
 Ordfører: Manuel Ataíde Ferreira (Gruppen Andre Interesser – P)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 511/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Den nye artikel 153 i traktaten leverer det nødvendige retsgrundlag for at indføre en
minimumsharmonisering på EU-niveau for at bekæmpe håbløs gældsætning, hvilket naturligvis skal
ske under korrekt anvendelse af subsidiaritetsprincippet. Problemet kan løses blot ved at ændre eller
udbygge gældende EU-lovgivning med særlig fokus på forbrugerkredit, foranstaltninger vedrørende
urimelige vilkår, bank- og forsikringsdirektiverne, fjernsalg generelt og finansielle tjenesteydelser i
særdeleshed, reklame, timeshare osv.

http://www.cese.europa.eu
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 Initiativudtalelsen uddyber og supplerer EØSU's egen analyse af
gældsætningsproblemet og tilskynder EU-institutionerne til at tage behørigt hensyn til udtalelsens
konklusioner og henstillinger og bidrage til en passende behandling af problemet på EU-plan.
 
- Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf. +32 2 546 92 54 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 2. POLITIK TIL FORDEL FOR ØERNE
 
•  Transeuropæiske net/Ø-områder
 Ordfører: Nikolaos Vassilaras (Gruppen Andre Interesser – EL)
 
– Reference: Initiativudtalelse - CES 524/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 
 EØSU konstaterer, at øområderne på trods af en betydelig indsats i de seneste år, ofte
uden støtte fra EU, stadig har et udviklingsefterslæb, og foreslår for at sikre udvidelsen og
fortsættelsen af de transeuropæiske net til EU's øområder:
 
•  transportsystemer, der forbinder øerne med mere åbne markeder, og generel udbredelse af

områdeprincippet både på nationalt plan og på EU-plan;
 
•  at øerne skal være genstand for positiv særbehandling, som skal kompensere for

ekstraomkostningerne i forbindelse med transport;
 
•  at alle europæiske øer får adgang til en særlig fond, der skal finansiere mobil eller fast

transportrelateret infrastruktur samt enhver form for offentlig net (energi, telekommunikation,
vand, renovation);

 
•  at alle øer i Den Europæiske Union får mulighed for at modtage driftsstøtte, som betales direkte

til virksomhederne for at gøre det muligt for dem at reducere meromkostningerne ved transport;
 
•  at alle aspekter af øernes specielle situation tages med i betragtning ved kalkulationen af

transportprisen, og at der også tages sociale hensyn.
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Endelig foreslår EØSU, at år 2005 udpeges til Europæisk År for Øerne.
Kommissionen kunne i den forbindelse evaluere de foranstaltninger, der allerede er truffet til fordel
for øerne, og som led i reformen af strukturfondene og regionalpolitikken vedtage en mere ambitiøs
politik.
 
 
– Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. +32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  De små og mellemstore virksomheder i EU's øområder
 Ordfører: Nikolaos Vassilaras (Gruppen Andre Interesser – EL)
 
– Reference: Initiativudtalelse - CES 525/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 På baggrund af øområdernes særlige behov understreger udvalget det nødvendige i,
at der inden for rammerne af anvendelsesområdet for strukturfondene iværksættes egnede
foranstaltninger med henblik på at etablere de strukturer og infrastrukturer, der er forudsætningen
for at udvikle SMV, som er krumtappen i øernes økonomi.
 
 
– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
 (Tlf. +32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 3. SKOVBRUG, LANDBRUG, MILJØ OG ENERGI
 
•  Skovbrugssektoren og udvidelsen af EU
 Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser – FIN)
 
– Reference: Initiativudtalelse - CES 523/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 Udtalelsen, der blev drøftet på en høring arrangeret af EØSU's Landbrugssektion
den 3. april 2002,  behandler skovbrugets og den skovbaserede industris betydning i EU's
ansøgerlande og de ændringer, som udvidelsen indebærer for EU's skovbrugssektor.
 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 45

Bulletin 10.06.2002 - DA - PE 313.431

 Med udvidelsen vil der ske en forøgelse af skovarealet med 34 mio. hektar eller
25%. Den samlede beskæftigelse i de skovbaserede erhverv i EU vil ligge på ca. en fjerdedel mere
end i dag.
 Jordreformer er en vigtig faktor i ansøgerlandenes skovbrug, både i dag og i de
nærmeste år. Efter EØSU's opfattelse er tilrettelæggelse af uddannelse og rådgivning for
millioner af nye private skovejere samt udvidelse af samarbejdet mellem disse centrale
foranstaltninger. Det vigtigste er dog at få skabt en pålidelig lovgivning som grundlag for den
nye ejendomsstruktur i skovene.
 
 Den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed samt skovenes
anvendelse til mange forskellige formål vil også efter udvidelsen være centrale ledende
principper for skovbruget i EU.
 
 Skovenes betydning for klimaet bør undersøges i såvel ansøgerlandene som i EU's
nuværende medlemsstater, på EU-plan og inden for rammerne af Kyoto-aftalen og anvendelse af
træ bør øges. Anvendelsen og konsekvenserne af støtten til EU's skovbrug i 1990'erne bør gøres til
genstand for en EU-omspændende undersøgelse med henblik på udviklingen af fremtidige
støtteordninger og vurderinger. Endelig peger EØSU på, at EU bør fremme tilvejebringelse af
sammenligneligt fælles statistisk materiale, der er ajourført og dækker skovbrugssektoren i
hele EU og i ansøgerlandene.
 
 
– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tlf. +32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•  Genressourcer i landbruget
 Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – D)
 
– Reference: KOM(2001) 617 endelig – 2001/0256 CNS – CES 514/2002
 
 
– Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf. +32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
•  Biobrændstoffer til transport
 Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
– Reference: KOM(2001) 547 endelig – 2001/0265 COD – 0266 CNS - CES 513/2002
 
 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf. +32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
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 4. UNGDOM OG UDDANNELSE
 
•  Europa-Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom"
 Ordfører: Jillian Hassett (Gruppen Andre Interesser – IRL)
 
– Reference: KOM(2001) 681 endelig - CES 528/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU hilser Kommissionens hvidbog "Et nyt afsæt for europæisk ungdom"
velkommen. Det støtter fuldt ud dette politik-initiativ, som har potentiale til at tackle de
udfordringer, som unge i Europa står over for, og anmoder Kommissionen om snarest at udforme
særlige handlingsplaner og afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførelsen heraf.
 
 I november 2000 vedtog EØSU en omfattende initiativudtalelse i foregribelse af
Kommissionens bebudede hvidbog. I udtalelsen pegede Udvalget på ungdomsbeskæftigelse og
social integration, uddannelse og mobilitet samt civilsamfundets inddragelse som afgørende
elementer i ungdomspolitikken. På den baggrund noterer ØSU sig med bekymring hvidbogens
begrænsede prioriteter og anmoder indtrængende Kommissionen om at gøre en forbedring af unges
sociale situation til omdrejningspunktet i alle fremtidige tiltag til udarbejdelse af ungdomspolitik.
Udvalget beklager endvidere, at hvidbogen ikke kommer ind på ansøgerlandenes deltagelse.
 
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf. +32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

•  Idrættens pædagogiske dimension 2004
 Ordfører: Christoforos Koryfidis (Arbejdstagergruppen – EL)
 
– Reference: KOM(2001) 584 endelig – 2001/0244 (COD) - CES 516/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU støtter Kommissionens forslag om at udpege 2004 til "Det Europæiske År for
Idrættens Pædagogiske Dimension". Det er enig i målsætningerne. Det er også enig i, at der er
behov for en samlet, integreret fællesskabsindsats på området baseret på grundige studier, inden det
er for sent. Denne indsats skal have til formål at omdefinere sportsverdenens funktionsramme, så
den bliver forenelig med klassiske værdier og opfylder aktuelle uddannelsesmæssige og
økonomiske behov.
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 Efter Udvalgets mening er året 2004 velvalgt til afviklingen af Det Europæiske År
for Idræt. De vigtigste sportsbegivenheder det år (De Olympiske Lege og Handicap-OL i Athen og
Europamesterskabet i fodbold i Portugal) rummer store muligheder for at påvirke det europæiske
samfund. Tilbage står at bestemme indholdet i foranstaltningerne, og hvordan de skal gennemføres.
 
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf. +32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de

videregående uddannelser (TempusIII) (2000-2006)
 Ordfører: Susanna Florio (Arbejdstagergruppen – I)
 
– Reference: KOM(2001) 47 endelig – 2002/0037 (CNS) - CES 520/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 Formålet med Kommissionens forslag er at udvide Tempus-programmet til at
omfatte Meda-partnerne.
 
 Da behovet for et tættere samarbejde mellem EU og Middelhavspartnerlandene er
stigende (jf. EØSU's sidste udtalelse om emnet af 18. oktober 2001, bifalder EØSU disse landes
indtrædelse i Tempus III-partnerskabet af forskellige grunde, der vedrører arten af selve
programmet og af de internationale forbindelser.
 
 
– Kontaktperson: Ellen Durst
 (Tlf. +32 2 546 98 45 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 
 

 * * *
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 5. ET EUROPA MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
 
•  Ulovlig indvandring
 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdstagergruppen – E)
 
– Reference: KOM(2001) 672 endelig - CES 527/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU udtrykker sin fulde støtte til kampen mod ulovlig indvandring, især de
aspekter, der vedrører menneskesmugling og –handel. Denne kamp er et nødvendigt supplement til
en fælles indvandringspolitik, og Rådet bør derfor fremskynde sit arbejde med vedtagelsen af
Kommissionens forslag til direktiver på området.
 
 EU-institutionerne og medlemsstaterne bør udvikle nye lovgivningsinstrumenter og
styrke det administrative arbejde for at forebygge illegal beskæftigelse af indvandrere, der ikke har
papirerne i orden. Arbejdsmarkedets parter må inddrages i kampen, og ofre for udnyttelse i
forbindelse med illegal beskæftigelse bør behandles gunstigt.
 
 Transportvirksomheder bør ikke være ansvarlige for at kontrollere passagernes
rejsedokumenter, da dette kan forhindre udøvelsen af asylretten.
 
 EØSU foreslår, at man undersøger muligheden for at udarbejde nogle
normaliseringsforanstaltninger, men samtidig skal der dæmmes op for risikoen for, at irregulær
indvandring bliver betragtet som lovlig indvandring ad bagvejen.
 
– Kontaktperson: Pierluigi Brombo
 (Tlf. +32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

•  Beskyttelse af den indre sikkerhed og efterlevelse af forpligtelser
 Ordfører uden studiegruppe: Daniel Retureau (Arbejdstagergruppen – F)
 
– Reference: KOM(2001) 743 endelig - CES 519/2002
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– Hovedpunkter:
 

 EØSU støtter uden forbehold udarbejdelsen af en overordnet og koordineret
EU-strategi for bekæmpelse af terrorisme såvel som en tilnærmelse af de forskellige

definitioner og retlige opfølgninger af terroristiske forbrydelser.
 
 Udvalget understreger imidlertid kraftigt, at retten til at ansøge om asyl eller
beskyttelsesstatus i henhold til Genève-konventionens og protokollens beskyttelsesordninger eller
andre former for beskyttelse under ingen omstændigheder bør svækkes eller fornægtes af de
politikker, der skal bekæmpe terrorisme og garantere den indre sikkerhed.
 
 Angående kapitlet, som behandler Kommissionens forslag vedrørende asyl og
international beskyttelse i lyset af den "indre sikkerhed", henstiller udvalget til Kommissionen, at
den kun reviderer de bestemmelser, der ikke effektivt beskytter det europæiske område, eller som
giver mulighed for, at organisationer, der opererer i tredjelande, skaber sig en base i EU.
 
 
– Kontaktperson: Pierluigi Brombo
 (Tlf. +32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
•  Unionsborgeres ret til at færdes
 Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – E)
 
– Reference: KOM(2001) 257 endelig - CES 522/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU udtrykker tilfredshed med og bifalder generelt det foreslåede direktiv, med
forbehold af nedenstående særlige bemærkninger. Denne forenkling af retsakter ledsages af en
forenkling af administrative formaliteter, procedurer og frister, der vil være til fordel for borgerne,
idet udøvelsen af denne rettighed vil blive mere tilgængelig og mindre bureaukratisk.
 
 Udvalget bifalder  Kommissionens beslutning om at udvide anvendelsesområdet for
definitionen af "familiemedlem" og afskaffe medlemsstaternes ret til at fastsætte et minimumsbeløb,
som ikke-erhvervsaktive og pensionister skal råde over for at kunne opholde sig på deres område.
 
 Udvalget kan ikke se nogen grund til at skelne mellem forskellige typer studerende
og mener derfor, at hvis børnene bliver i medlemsstaten for at læse på et uddannelsessted, bør
moderen, faderen eller værgen, efter ØSU's mening kunne blive sammen med dem, til de bliver
myndige.
 
 Ordlyden bør være mere præcis, hvad angår opholdsretten for familiemedlemmer i
tilfælde af skilsmisse eller ophævelse af ægteskabet.
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 Der bør gives mulighed for erhvervelse af permanent opholdsret uden at skulle
fremlægge beviser for at have opholdt sig i landet i en vis periode.
 
 Retten til sundhedsbehandling, når det er nødvendigt, bør undtages fra
begrænsningerne.
 
 Udvalget mener dog, at der er situationer, som er tilstrækkeligt alvorlige til ikke at
være omfattet af retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og
sundhed. Indholdet bør nuanceres ud fra proportionalitetsprincippet, når der er tale om personer,
som er dømt for forbrydelser med tilknytning til terrorisme, våben-, narkotika- og menneskehandel.
 
 Udvalget mener, at den bedste måde, hvorpå en beslutning, som indskrænker en
rettighed, kan forstås, er at modtage den på et sprog, den pågældende kan forstå, på det sprog, der
tales i den medlemsstat, som vedtager beslutningen, og på det sprog, der tales i den medlemsstat,
unionsborgeren er statsborger i.
 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf. +32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 6. EKSTERNE FORBINDELSER
 
•  Partnerskabsaftale mellem AVS og EU
 Ordfører: Ramón Baeza Sanjuán (Arbejdstagergruppen – E)
 
– Reference: Initiativudtalelse - CES 521/2002
 
– Hovedpunkter:
– 
 EØSU udtrykker tilfredshed med indgåelsen af aftalen, hvis slutmål er udryddelse af
fattigdom, bæredygtig udvikling samt en gradvis integrering fa AVS-landene i verdensøkonomien.
 
 Udvalget støtter, at man i aftalen ønsker at udvide samarbejdet mellem AVS og EU
til at omfatte en række ikke-statslige aktører. Specielt skal det anføres, at der i den nye konvention
tages større hensyn til de hovedkrav, som EØSU har fremsat, ved at hellige et nyt kapitel til
aktørerne i udviklingen og ved at kræve, at de inddrages i fastlæggelsen og gennemførelsen af
udviklingspolitikkerne og ved at stille krav om en nødvendig styrkelse af kapaciteten.
 
 Desuden omfatter den nye konvention også en fortsat dialog mellem de økonomiske
og sociale grupper og mellem AVS/EU-Ministerrådet på den ene side og Den Paritetiske
AVS/EU-Forsamling på den anden. I den nye konvention overdrages EØSU hvervet med at
arrangere høringer og møder mellem de økonomiske og sociale grupper i AVS og EU.
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 Inddragelsen af nye aktører, således som det fastsættes i aftalen, rejser dog en række
væsentlige spørgsmål vedrørende de ikke-statslige aktører: navnlig er definitionen af disse aktører
for upræcis, der mangler instrumenter til at sikre en effektiv inddragelse af dem og det er uklart,
hvilke muligheder de har for at få direkte adgang til en del af de økonomiske ressourcer.
 
 Udvalget glæder sig over, at den politiske dimension har fået en fremtrædende plads
i den nuværende aftale. Det bifalder desuden bestemmelserne om inddragelsen af civilsamfundet i
den politiske dialog.
 
 Udvalget udtrykker ønske om at bidrage til gennemførelsen af Cotonou-aftalen og
foreslår konkrete foranstaltninger til sikring af det organiserede civilsamfunds fulde inddragelse i
udviklingen af AVS-EU-relationerne. Udvalget opfordrer især til:
 
•  at EU og AVS-landene sørger for omfattende information om aftalens indhold gennem alle

egnede midler,
 
•  at de mekanismer, der giver det organiserede civilsamfunds repræsentanters adgang til de

ressourcer, som følger af den nye aftale, forenkles,
 
•  at strategien for aktiv inddragelse udbygges, og der indføres nationale og regionale

strukturer, som fremmer dialogen mellem civilsamfundets organisationer samt mellem disse
og de offentlige myndigheder,

 
•  at der i de praktiske revisioner, der skal foretages årligt, midtvejs og til slut, foretages en

særlig vurdering af, i hvilket omfang de ikke-statslige aktører er blevet hørt, og hvordan de
har anvendt ressourcerne.

 
 
– Kontaktperson: Jean-Francois Bence
 (Tlf. +32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)
 

 * * *
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 7. EUROPÆISK ERHVERVSPOLITIK OG BESKÆFTIGELSESSTRATEGI
 
 
•  Den lokale dimension i beskæftigelsen
 Hovedordfører: Gianni Vinay (Arbejdstagergruppen - I)
 
- Reference : KOM(2001) 629 endelig – tillægsudtalelse – CES 518/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 

 EØSU hilser meddelelsen velkommen. Udvalget gav i sin tidligere udtalelse
udtryk for den holdning, at udarbejdelsen af lokale beskæftigelsesstrategier gør det muligt at
realisere de målsætninger, der er opstillet inden for alle fire søjler af den europæiske strategi.

Udvalget slår således denne holdning fast.
 
 Den fokus, der sættes på ligestillingspolitikken, er i overensstemmelse med den
overbevisning, at det netop er på lokalplanet, man skaber de betingelser, som kan begrænse eller
fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder.
 
 Det understreges, at arbejdsmarkedets parter, som har spillet en positiv og
konstruktiv rolle i forbindelse med de regionale pagter og de grænseoverskridende partnerskaber,
der opererer på baggrund af Eures, i stadigt større omfang deltager i implementeringen af lokale
strategier.
 
 Det betones, at socialøkonomien rummer et stort potentiale for lokale
udviklingsinitiativer. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis Kommissionen gjorde sig til fortaler for
en fælles definition, bl.a. med henblik på det bebudede forum om lokal udvikling, der er planlagt i
begyndelsen af 2003.
 
 Kommissionen nævner Eures. Det er imidlertid mærkeligt, at den ikke foreslår at
indarbejde dette program fuldt ud i den europæiske beskæftigelsesstrategi.
 
 Udvalget ser gerne, at Kommissionen i sin planlagte vurdering af resultaterne af
såvel Urban som andre initiativer også indkredser og fremhæver den afsmittende effekt af den
udbredelse af god praksis, som altid indgår deri.
 
 Udvalget ønsker at understrege, at uddannelse, herunder almen uddannelse og
livslang læring, er grundlæggende elementer i ethvert initiativ, der sigter på udvikling af
beskæftigelsen på lokalt plan.
 
 Udvalget bifalder Kommissionens beslutning om til næste år at afholde et forum om
lokal udvikling og erklærer sig med det samme interesseret i og villig til at bidrage til en grundig
refleksion.
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 Kontaktperson : Alan Hick
 tlf.: 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

 
 

 
•  Skattekonkurrence og virksomhedernes konkurrenceevne
 Ordfører: Peter Morgan  (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES  526/2002

 
- Hovedpunkter: 

 
 Der er tale om en lang række problemstillinger, men de skattemæssige aspekter i
forbindelse med statutten for det europæiske selskab bør prioriteres. De fulde fordele ved at oprette
et europæisk selskab (SE) vil kun kunne opnås, hvis de eksisterende virksomheder kan etablere et
sådant selskab, uden at der påløber skattemæssige meromkostninger, og hvis de kan undgå nogle af
de eksisterende skattemæssige hindringer for udøvelse af erhvervsaktivitet i mere end én
medlemsstat. Som sagerne står i øjeblikket, er ingen af disse betingelser opfyldt, og det kan bringe
SE-selskabets succes i fare. Indførelsen af SE-selskabsstatutten må ikke føre til nye
skatteforvridninger i forhold til selskaber registreret i medlemsstaterne.

 
 

− Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 –  e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 8. FATTIGDOM OG SOCIAL UDSTØDELSE
 

 
•  EF-statistik over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC)
 Ordfører: Susanna Florio (Arbejdstagergruppen - I)
 
 – Reference: KOM(2001) 754 endelig – 2001/293 (COD) – CES  517/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 For EØSU at se udgør forordningen i sig selv et nyttigt instrument for realisering af
målene og overvågning af igangværende processer.
 
 Som anført i tidligere udtalelser er der dog stadig for store forskelle i
dataindsamlingen på nationalt plan inden for de enkelte indsamlingssystemer, hvilket vanskeliggør
en sammenligning og analyse af dataene.
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 Udvalget ser det som en begrænsning, at de statistikker, der er fastsat bestemmelser
om i forordningen, kun medtager den nationale dimension af fattigdom og social udstødelse.
Forordningen lægger ikke op til indsamling af regionale og lokale data. Dette forekommer at være i
direkte modstrid med EU's retningslinjer, især hensynet for økonomisk og social samhørighed, som
siden 1992 har udgjort en af EU's tre søjler.
 
 
- Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 9. SIKKERHED
 
 
•  Farlige stoffer: Risiko for uheld

 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – F)
 
 Reference: KOM(2001) 624 endelig – 2001/0257 COD – ces 515/2002
 
- Kontaktperson: Silvia Calamandrei
 (Tlf.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int)
 
 
 
•  Motorkøretøjer – spejle

 Ordfører: Sergio Colombo (Arbejdstagergruppen – I)
 

- Reference : KOM(2001) 811 endelig – 2001/0317 COD – CES 512/2002
 

- Kontaktperson: João Pereira dos Santos
(Tlf. : 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

* * *
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