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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelse til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 19/02 Sprogkurser og Edb-kurser

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 VALG
AF FEM FRANSKE MEDLEMMER TIL EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 1. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

� Jean-Pierre BEBEAR var valgt i stedet for Hervé NOVELLI (ELDR/FR), med virkning fra 28. juni
2002,

� Marie-Hélène DESCAMP var valgt i stedet for  Tokia SAIFI (PPE-DE/FR), med virkning fra 13. juni
2002,

� Fabienne KELLER var valgt i stedet for Nicole FONTAINE (PPE-DE/FR), med virkning fra 17. juni
2002,

� Anne-Marie SCHAFFNER var valgt i stedet for Alain MADELIN (PPE-DE/FR), med virkning fra 28.
juni 2002,

� Françoise VEYRINAS var valgt i stedet for François BAYROU (PPE-DE/FR), med virkning fra 28. juni
2002.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG
AF ET IRSK MEDLEM TIL EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 2. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Seán Ó NEACHTAIN

var valgt i stedet for Pat the Cope GALLAGHER (UEN/IRL), med virkning fra 2. juli 2002.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG
AF ET FRANSK MEDLEM TIL EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 3. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Jean-Thomas NORDMANN

var valgt i stedet for Fabienne KELLER (PPE-DE/FR), med virkning fra 3. juli 2002.

* * *

OPHØR AF FIRE FRANSKE MEDLEMMERS MANDAT I
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 1. juli 2002 tog Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 6 i akt om almindelige
direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 8, stk. 4, til
efterretning, at:

� Nicole FONTAINE  (PPE-DE/FR) var udnævnt til medlem af den franske regering

� François BAYROU (PPE-DE/FR)
Alain MADELIN (PPE-DE/FR)
Hervé NOVELLI (ELDR/FR)

var udnævnt til medlemmer af den franske Nationalforsamling,

og at deres mandat i Europa-Parlamentet udløb med virkning fra 17 juni 2002.

* * *

OPHØR AF ET IRSK MEDLEMS MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 1. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Pat the Cope GALLAGHER  (UEN/IRL)

var udnævnt til medlem af den irske regering.

I henhold til artikel 6 i akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og
forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet derfor med
virkning fra 18. juni 2002.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 1. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

� Ole KRARUP og Dyhr OKKING var blevet medlemmer af GUE/NGL-Gruppen med virkning fra 1.
juli 2002,

� Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR og Michel SCARBONCHI ikke længere var
medlemmer af PSE-Gruppen.

* * *

På mødet den 4. juli 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Gérard CAUDRON, Michel DARY, Sami NAÏR og Michel SCARBONCHI
var blevet medlemmer af GUE/NGL-Gruppen med virkning fra 1. juli 2002.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER Situationen den 22.08.2002

Stiller Emne Nr

Charles Tannock Forholdet mellem EU og USA på baggrund af Europas
mindskede forsvarsbudgetter

E-1766/02

Mario Borghezio Udvidet optagelse af fingeraftryk af
tredjelandsstatsborgere

E-1767/02

Spørgsmål annulleret P-1768/02

Liam Hyland Malkekvægholderes indtægtskrise P-1769/02

Peter Liese Irlands holdning ved afstemningen om de sjette
rammeprogram for forskning sammenkædet med
afgørelser på andre områder

P-1770/02

Gabriele Stauner Protokol fra Kommissionens afdeling for bekæmpelse af
svig om en høring af Pascal Lamy

E-1771/02

Michl Ebner EU som kontraherende part i UNESCO E-1772/02

Michl Ebner Den 9. maj som officiel fridag E-1773/02

Michl Ebner Punpguns E-1774/02

Antonios Trakatellis Massemediernes funktion: Udstedelse af sendetilladelse til
tv- og radiostationer, statsstøtte og reklame

E-1775/02

Patricia McKenna Diskrimination af synshandicappede E-1776/02

Laura González Álvarez Nyt angreb på miljøet ved Ria de Vigo (Galicien,
Spanien)

E-1777/02

Laura González Álvarez Udelukkelse af Valle de Arreu fra forslaget om områder af
fællesskabsbetydning og udvidelse af skistationen
Baqueira-Beret

E-1778/02

Luciano Caveri Bestemmelser om drageflyvning E-1779/02

Luciano Caveri Fælles luftrum - Italien E-1780/02

Luciano Caveri Luftfartssikkerhed E-1781/02

Sebastiano Musumeci Interventioner med henblik på volontørarbejde inden for
civilbeskyttelse

E-1782/02

Giovanni Pittella Beskyttelse af biotopen Galaso-vandløbet - Torre Mattoni
- Salinella-søen

E-1783/02

Nelly Maes Screening for livmoderhalskræft i EU E-1784/02

Jan Mulder Pesticidet nitrofen i dyrefoder P-1785/02
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Ari Vatanen Fremme af anvendelsen af brændselscelleteknologi i Den
Europæiske Union

P-1786/02

Camilo Nogueira Román Den påtænkte reform af Rådets formandskab E-1787/02

Josu Ortuondo Larrea De regionale myndigheders deltagelse i det spanske
formandskab

E-1788/02

Stavros Xarchakos Analfabetisme og afbrydelse af grundskole- og
sekundærskoleuddannelsen i Grækenland

E-1789/02

Stavros Xarchakos En arbejdsulykke i Grækenland og ringeagt for ofrene E-1790/02

Christopher Huhne Gennemførelse af lovgivning om ligebehandling i
beskæftigelse og erhverv

E-1791/02

Miquel Mayol i Raynal Udbygning af havnen i Port-Vendres (F66) E-1792/02

Gianfranco Dell'Alba Valg af delegationschefer i tredjelandene i tidsrummet
1999-2002

E-1793/02

Erik Meijer Beskyttelsesforanstaltninger for myndigheder i fortrinsvis
privatiserede virksomheder vanskeliggjort efter
domstolsafgørelse

E-1794/02

Erik Meijer Grundlaget for en amerikansk militæraktion - benævnt
"tulipankrigen" - mod Nederlandene for at befri
tilfangetagne personer, der skal indbringes for den
internationale straffedomstol

E-1795/02

Eurig Wyn De molukkanske kristnes sikkerhed E-1796/02

Benedetto Della Vedova Vindmøllepark i Monti della Tolfa (Tolfa-Bjergene) E-1797/02

Elly Plooij-van Gorsel KPN's opkaldsnr. 06760 E-1798/02

Wolfgang Ilgenfritz Told på import af sukker fra det tidligere Jugoslavien P-1799/02

Maria Sanders-ten Holte Ratifikation af Montreal-konventionen om indførelse af
visse ensartede regler for international luftbefordring

E-1800/02

Laura González Álvarez VVM-vurdering af landevej AS-17 på afsnittet Puente del
Arco -El Condado (Asturien, Spanien)

E-1801/02

Laura González Álvarez Motorvej A-8 gennem Cantabrien (Asturien, Spanien) og
overholdelse af fællesskabsretten

E-1802/02

Esko Seppänen EU's bistand til Den Palæstinensiske Myndighed E-1803/02

Dominique Souchet Hasteforanstaltninger til fordel for biavl P-1804/02

Gabriele Stauner Retsstridige indkomstforbedringer for medlemmer af
Kommissionen

P-1805/02

Gianfranco Dell'Alba Overtrædelse af menneskerettighederne i Cambodja P-1806/02
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Konstantinos Hatzidakis Utilfredsstillende resultater af gennemførelsen af
programmet for støtteundervisning i Grækenland

E-1807/02

Konstantinos Hatzidakis Ødelæggelse af Neda-flodens leje i Grækenland E-1808/02

Mihail Papayannakis Indgreb i Neda-flodens leje E-1809/02

Mihail Papayannakis Slavehandel i Bosnien E-1810/02

Nicholas Clegg Illegal skovhugst E-1811/02

Alexandros Alavanos, Pedro
Marset Campos og Feleknas Uca

Fortsat forfølgelse af tyrkisk forfatter E-1812/02

Chris Davies Cites E-1813/02

Christopher Huhne Traktatbrud E-1814/02

Christopher Huhne Økonomisk integration E-1815/02

Christopher Huhne Økonomisk integration E-1816/02

Michl Ebner Undersøgelse af den internationale handel med forsøgsdyr E-1817/02

Michl Ebner Ratificering af Alpekonventionen E-1818/02

Glenys Kinnock Indonesien E-1819/02

Brian Simpson Diskrimination mod europæiske selskaber i De Forenede
Staters lov om luftfartssikkerhed (S1447)

E-1820/02

Jan Mulder Stigende antal tilfælde af svinepest i EU E-1821/02

Alexander de Roo Nederlandenes gødningspolitik opfylder ikke EU-standard E-1822/02

Erik Meijer Umuliggørelse af virksomheders fortsatte brug af
eksisterende Microsoft-licenser gennem begrænsning af
supplerings- og moderniseringsmuligheder

E-1823/02

Erik Meijer Skabelse af behov for vedvarende anskaffelse af nye og
dyrere Microsoft-produkter gennem begrænsning i brugen
af gammel software

E-1824/02

Ian Hudghton Biomedicinsk primatforskning E-1825/02

Luis Berenguer Fuster Gennemførelse af direktivet om samhandel inden for
Fællesskabet med enhovede dyr

E-1826/02

Luis Berenguer Fuster Sag indledt i medfør af artikel 88, stk. 2, om offentlig
støtte til "Terra Mítica"

E-1827/02

Pere Esteve Personer, der er forsvundet uden åbenlys grund E-1828/02

Pere Esteve Personer, der er forsvundet uden åbenlys grund E-1829/02

Graham Watson Udvisning af britiske statsborgere E-1830/02
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Graham Watson EU-førerbevis E-1831/02

Graham Watson Fritidsridning E-1832/02

Jorge Hernández Mollar Støtte fra Kommissionen til oprettelse af det generelle råd
for europæiske unge

E-1833/02

Jorge Hernández Mollar Beskyttelse af strandene ved Costa del Sol E-1834/02

Salvador Garriga Polledo Investeringer i Østeuropa E-1835/02

Salvador Garriga Polledo En samhørighedsfond for Latinamerika E-1836/02

Salvador Garriga Polledo En europæisk skat til finansiering af fællesskabsbudgettet E-1837/02

Martin Schulz Foreneligheden af den italienske regerings
foranstaltninger med stabilitets- og vækstpagten

E-1838/02

Herbert Bösch Afslutning af regnskaberne for De Europæiske
Fællesskabers budget for 2001

P-1839/02

Sérgio Marques Politikken for økonomisk og social samhørighed og
regionerne i den yderste periferi i perioden efter 2006

P-1840/02

Georges Garot Produktion af skalotteløg P-1841/02

Glyn Ford EF-traktatens artikel 13 og diskrimination af
transseksuelle

E-1842/02

Jan Mulder EU-lovgivning om diagnosetest for veterinærmedicin E-1843/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tunfisk - EU og Mexico E-1844/02

Marco Cappato Arrestationen af den tunesiske statsborger Zouhair
Yahayaoui

E-1845/02

Guido Bodrato Overførsel af EU-tjenestemænds pensionsrettigheder -
Aftale af 2. marts 1978 mellem Kommissionen og INPS

E-1846/02

Guido Bodrato Manglende samordning af Fællesskabets og de nationale
pensionsordninger

E-1847/02

Guido Bodrato Fortolkning af forordning (EØF) nr. 1408/71 om
beregning af vandrende arbejdstageres pension

E-1848/02

Paulo Casaca Ulovligt forslag om fangst af spidstandet blankesten E-1849/02

Paulo Casaca Manglende ensartethed og kohærens i
fællesskabsbestemmelserne om fiskeri

E-1850/02

Gabriele Stauner Kommissionens bankkonti E-1851/02

Pedro Marset Campos Forurening af floden Segura, Murcia, Spanien E-1852/02

Antonio Tajani Telecom Italias køb af Telekom Serbia E-1853/02

Antonio Tajani Telecom Italias køb af Telekom Serbia E-1854/02
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Jan Mulder Ændring af IOE-reglerne for anvendelse af
markørvacciner

E-1855/02

Bart Staes Liberalisering af jernbaner, internationale takster og
balancen mellem det konventionelle togudbud og
højhastighedstog

E-1856/02

Bart Staes Regulering af annoncekampagner omkring fester, der
tager sigte på børn

E-1857/02

Bart Staes Emissioner af drivhusgas - alternativt brændsel og
alternative energiformer

E-1858/02

Bart Staes De europæiske regioners ansvar med hensyn til
overholdelse af stabilitetspagten

E-1859/02

Bart Staes Informationskampagne om udvidelsen af EU E-1860/02

Ilda Figueiredo Arbejdsforhold for sæsonarbejdere E-1861/02

Joseph Daul Eksport af sukker fra Balkan til EU P-1862/02

Gerard Collins Afghanistan E-1863/02

Niall Andrews Det spanske formandskab og Afrika syd for Sahara E-1864/02

Brian Crowley De Paraolympiske Lege 2003 og foranstaltninger til
udvikling af et bredt og vidtfavnende idrætsmiljø

E-1865/02

James Fitzsimons ILO's rapport om børnearbejde E-1866/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1867/02

Fernando Fernández Martín Eritrea E-1868/02

Fernando Fernández Martín Etiopien E-1869/02

Fernando Fernández Martín Etiopien E-1870/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1871/02

Fernando Fernández Martín Fiji E-1872/02

Fernando Fernández Martín Gabón E-1873/02

Fernando Fernández Martín Gabón E-1874/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1875/02

Fernando Fernández Martín Gambia E-1876/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1877/02

Fernando Fernández Martín Ghana E-1878/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1879/02

Fernando Fernández Martín Granada E-1880/02
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Fernando Fernández Martín Guinea E-1881/02

Fernando Fernández Martín Guinea E-1882/02

Fernando Fernández Martín Ækvatorialguinea E-1883/02

Fernando Fernández Martín Ækvatorialguinea E-1884/02

Eluned Morgan Statsstøtte til kulindustrien P-1885/02

Giorgio Celli Fældning af bøgetræer i et område af
fællesskabsbetydning i Abruzzo Nationalpark i Italien

P-1886/02

Gerhard Schmid Grænsekontrol E-1887/02

Konstantinos Hatzidakis Erhvervsuddannelse i Grækenland E-1888/02

John Cushnahan Brud på menneskerettigheder E-1889/02

Glyn Ford Regional kode til DVD-afspillere E-1890/02

Eluned Morgan Genetisk modificerede organismer E-1891/02

Pierre Jonckheer Udvinding af kul i åben minedrift i distriktet Valle de
Laciana i det nordlige León, Spanien

E-1892/02

Marjo Matikainen-Kallström Regionalstøtte og udvidelsen E-1893/02

Marjo Matikainen-Kallström Antallet af dræbte unge i trafikken i Finland E-1894/02

Marjo Matikainen-Kallström Vindkraft og forsvarssikkerhed E-1895/02

Piia-Noora Kauppi En videnskabelig komites uafhængighed og upartiskhed E-1896/02

Brice Hortefeux Konkurrenceevnen E-1897/02

Mario Borghezio Anmodning om en rapport om størrelsen af EU-støtten til
de lande, hvorfra størstedelen af de illegale indvandrere
kommer

E-1898/02

Cristiana Muscardini Ulovlig handel med kød af vilde dyr ("bushmeat trade") E-1899/02

Pietro-Paolo Mennea Verdensmesterskabet i fodbold 2002 P-1900/02

Theodorus Bouwman Situationen med hensyn til gennemførelse af direktiv
2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne

P-1901/02

Ian Hudghton Fiskeri i Nordsøen efter arter, som ikke er omfattet af
kvoter

P-1902/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ungdomsarbejdsløshed og politik til fordel for de unge;
situationen i Grækenland

P-1903/02

Avril Doyle MOX-transport fra Japan til Det Forenede Kongerige P-1904/02

Graham Watson Forstyrrende lyde og perkussionslyde, der påvirker
tunghøre

E-1905/02
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Graham Watson Anvendelse af "fast status"-testen i forbindelse med
studenterlån i Det Forenede Kongerige

E-1906/02

Glenys Kinnock Indvandring E-1907/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1908/02

Fernando Fernández Martín Guinea Bissau E-1909/02

María Sornosa Martínez Bæredygtig vandanvendelse og golfbaner E-1910/02

Esko Seppänen Kommissionsmedlemmernes fordele E-1911/02

Robert Goebbels FIFA's og UEFA's de facto monopol E-1912/02

Maurizio Turco Euroen - overensstemmelse mellem Vatikanstatens
lovgivning og fællesskabsretten

E-1913/02

Maurizio Turco Euroen - Vatikanstaten og hvidvaskning af penge E-1914/02

Dorette Corbey Indførelse af euroen E-1915/02

Dorette Corbey Indførelse af euroen E-1916/02

Ilda Figueiredo Forsinket udbetaling af fællesskabsstøtten til
bananproduktion på Madeira

E-1917/02

Ilda Figueiredo Europahuse E-1918/02

André Brie Brud på forskellige EU-direktiver og -bestemmelser i
forbindelse med oprettelsen af en luft-til-jord skydeplads i
Brandenburg

E-1919/02

Christopher Heaton-Harris Kommissionsgaver E-1920/02

Christopher Heaton-Harris Beskyttelse af børn inden for sport E-1921/02

Christopher Heaton-Harris Fedme i Europa E-1922/02

Phillip Whitehead Bykøretøjer fremdrevet af komprimeret luft E-1923/02

María Sornosa Martínez og Rosa
Miguélez Ramos

Anlægsarbejde i forbindelse med motorvejen Puxeiros-
Tui (Galicien)

E-1924/02

Guido Sacconi Anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg E-1925/02

Giorgio Celli Planer om at etablere yderligere ski-infrastrukturer i et
område af fællesskabsbetydning i den italienske naturpark
Parco d'Abruzzo

E-1926/02

Torben Lund Forbud mod amalgam og kviksølv til human brug E-1927/02

Christopher Huhne Betaling af kontrahenter og leverandører E-1928/02

Matti Wuori Sagen om den russiske militære journalist Gregory Pasko E-1929/02

Françoise Grossetête Prisforskelle på aviser E-1930/02
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Astrid Lulling Udkast til lovforslag med henblik på at fastsætte
bestemmelser for salg, forbrug og reklame for
alkoholholdige drikkevarer i Spanien

E-1931/02

Alexander de Roo Hovedvej A 73 syd, det østlige forløb E-1932/02

Dorette Corbey Det hurtige varslingssystems virksomhed i tilfælde af
nitrofenforurening

E-1933/02

Ilda Figueiredo Bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz E-1934/02

Ilda Figueiredo Udstedelse af Schengen-visa til flere indrejser E-1935/02

Olivier Dupuis Georgien P-1936/02

Stavros Xarchakos Grækere i Albanien E-1937/02

Colette Flesch Implementering af topdomænet .eu E-1938/02

Armando Cossutta Omkostningerne ved Kommissionens reform E-1939/02

Roberta Angelilli Satellitagentur i Rom P-1940/02

Christos Folias Athens metro P-1941/02

Jens-Peter Bonde Prostitution som erhverv E-1942/02

Werner Langen EU-støtte til Rheinland-Pfalz i perioden 1999-2002 E-1943/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ungdomsarbejdsløshed og ungdomspolitik i Grækenland E-1944/02

Mihail Papayannakis De sundhedsmæssige virkninger af brugen af
mobiltelefoner

E-1945/02

Mihail Papayannakis Håndtering af farligt industriaffald E-1946/02

Mihail Papayannakis Undertrykkelse af fagbevægelsen E-1947/02

John Cushnahan Begrænsning af bevægelsesfriheden E-1948/02

Bernard Poignant Modtagere af støtte fra EUGFL - Garantisektionen E-1949/02

Mario Borghezio Overholdelse af retten til forsvar for tilhængere af
bretonsk selvstyre

E-1950/02

Bart Staes og Alexander de Roo "Glemte" pesticider E-1951/02

Bernd Posselt EU-flag P-1952/02

Glyn Ford Bevidsthed om europæisk borgerskab E-1953/02

Glyn Ford Det europæiske minde- og forsoningsår E-1954/02

Glyn Ford Forbindelserne mellem EU og Japan E-1955/02

Glyn Ford KEDO (Korea-halvøens Energiudviklingsorganisation) E-1956/02

Glyn Ford Import af varer i EU E-1957/02
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Nuala Ahern Definition af bæredygtig atomenergi E-1958/02

Nuala Ahern Nukleart spredningspotentiale E-1959/02

Nuala Ahern Ren atomenergi E-1960/02

Nuala Ahern Forvaltning og bortskaffelse af radioaktivt affald E-1961/02

Nuala Ahern Forvaltning af nukleart affald E-1962/02

Nuala Ahern Deltagelse i koordinering af EU's nukleare forskning E-1963/02

Rosa Miguélez Ramos Problemer med tildeling af støtte til den galiciske
trawlerflåde efter en biologisk hvileperiode

P-1964/02

Glyn Ford Fiskeriaftaler med Comorerne og den blå fisk E-1965/02

Chris Davies Den spanske los E-1966/02

Chris Davies Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder
ozonlaget

E-1967/02

Chris Davies Biebrza-nationalparken i Polen E-1968/02

Chris Davies Falun Gong E-1969/02

Chris Davies Salg og markedsføring af tobaksvarer E-1970/02

Chris Davies Direktiv om udrangerede køretøjer 2000/53/EF E-1971/02

Patricia McKenna Rensningsanlæg i Novelda - Monforte del Cid, regionen
Valencia

E-1972/02

Patricia McKenna Højhastighedstog Marid - Valencia E-1973/02

Camilo Nogueira Román Den spanske stats manglende overholdelse af
fællesskabslovgivningen i forbindelse med Galiciens
radiotelegrafistforening

E-1974/02

Ilda Figueiredo Topmødet i Sevilla P-1975/02

Christos Folias Tilladte grænseværdier for støjemission fra natklubber E-1976/02

John Cushnahan Prisforskelle E-1977/02

Olivier Dupuis Gregory Pasko-sagen E-1978/02

Roberta Angelilli Sigøjnere i de europæiske byer E-1979/02

Roberta Angelilli Underjordisk parkeringsplads på Piazza Sempione i Rom E-1980/02

Roberta Angelilli Ventelister i den offentlige sundhedstjeneste i Rom og i
Italien

E-1981/02

Jan Mulder Fødevaresikkerhed som hindring for handlen med
Rumænien

E-1982/02
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Kathleen Van Brempt Miljø - transparens - overskuelighed - offentlighedens
inddragelse - miljøpolitik og lovgivning

E-1983/02

Christopher Heaton-Harris Konventfinansiering P-1984/02

Paulo Casaca Kommissionens undersøgelse af karteldannelse mellem
sukkerraffinaderier

P-1985/02

Heidi Hautala Eksport af brugt nukleart brændsel til Rusland P-1986/02

Carlos Lage Fri bevægelighed for personer i Schengen-området P-1987/02

Stavros Xarchakos GESAC-adfærdskodeksen P-1988/02

Karl-Heinz Florenz Import af hunde fra Spanien til Tyskland - Tilfælde af
leishmaniasis

E-1989/02

Stavros Xarchakos Stemmeret til tredjelandsstatsborgere E-1990/02

Michael Gahler og andre Gennemførelse af "smarte sanktioner" over for udvalgte
medlemmer af Mugabe-styret

E-1991/02

Theresa Villiers Nyt EU-flag E-1992/02

Manuel Medina Ortega Postforsendelser til De Kanariske Øer E-1993/02

Samuli Pohjamo og Mikko Pesälä Sikring af landbrugeres retssikkerhed i forbindelse med
stadig skiftende landbrugsbestemmelser

E-1994/02

Mario Mauro Bæredygtig og kulturel turisme i Europa E-1995/02

Fernando Fernández Martín Mauritius E-1996/02

Fernando Fernández Martín Mauritius E-1997/02

Fernando Fernández Martín Mikronesien E-1998/02

Fernando Fernández Martín Mikronesien E-1999/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2000/02

Fernando Fernández Martín Mozambique E-2001/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2002/02

Fernando Fernández Martín Namibia E-2003/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2004/02

Fernando Fernández Martín Nauru E-2005/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2006/02

Fernando Fernández Martín Niger E-2007/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2008/02

Fernando Fernández Martín Nigeria E-2009/02
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Patsy Sörensen Udvisning af rumænske mindreårige P-2010/02

Hans-Peter Martin Rådsmødernes antal og omfang P-2011/02

Hiltrud Breyer Jodering E-2012/02

Hiltrud Breyer Det græske landbrugsministeriums finanser E-2013/02

Eluned Morgan Strukturfondene E-2014/02

Carlos Bautista Ojeda Udviklingsplan for Campo de Gibraltar E-2015/02

Roberta Angelilli Placering af de europæiske agenturers hovedsæder E-2016/02

Ieke van den Burg og Anne Van
Lancker

Anvendelse af forordning 1612/28 i forbindelse med
tillæg, når en grænsearbejder bliver helt arbejdsløs

E-2017/02

Erik Meijer Fortsatte hindringer for skibsfarten på Donau som følge af
krigen i Serbien i 1999

E-2018/02

Paulo Casaca Ophævelse af Rådets forordning nr. 1275/94 E-2019/02

Paulo Casaca Undersøgelse af ølmarkedet i Portugal E-2020/02

Ilda Figueiredo Topmødet i Sevilla E-2021/02

Hiltrud Breyer Natflyvningsbegrænsninger i tyske lufthavne E-2022/02

Hiltrud Breyer Pligt til VVM (vurdering af indvirkning på miljøet) af
flyruter

E-2023/02

Elizabeth Lynne Anerkendelse af kvalifikationer E-2024/02

María Sornosa Martínez Uregelmæssigheder i forbindelse med LEADER+-
projekter i den autonome region Valencia

E-2025/02

Cristiana Muscardini Indførelse af HPV-test i Den Europæiske Union E-2026/02

Cristiana Muscardini Bistand til hæmofile børn i den tidligere Sovjetunion E-2027/02

Camilo Nogueira Román Den uacceptable krænkelse af borgerlige og politiske
rettigheder og anvendelse af fysisk vold over for
portugisiske statsborgere som følge af afgørelse truffet af
den spanske regering

E-2028/02

Carlos Lage Fri bevægelighed for personer i Schengen-området E-2029/02

Emilia Müller EU-programmet JOP: Ansøgning fra firmaet Hans Baier
skulderpudefabrik i facilitet 2 og 3

P-2030/02

Emilia Müller Vægtoverskridelser hos busser, der kører over store
afstande

E-2031/02

Giovanni Pittella og Massimo
Carraro

Forskningsstøtte E-2032/02
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Erik Meijer Gener for togrejsende over lange strækninger som følge af
særskilte systemer for salg af togbilletter og for
reservationer

E-2033/02

Erik Meijer Fremlæggelse af en europæisk køreplan for
grænseoverskridende og international togtrafik på alle
medlemsstaters jernbanestationer

E-2034/02

Erik Meijer Manglende mulighed for pladsreservation i internationale
tog, som nationale jernbaneselskaber ikke sælger billetter
til

E-2035/02

Erik Meijer Priskonkurrence indenfor luftfartssektoren og
beskyldninger om, at omkostningerne nedbringes ved
omgåelse af sikkerhedsreglerne

E-2036/02

Erik Meijer Omfattende udvidelse af lufthavnen i Sofija (Bulgarien)
tæt på bydele og beboelsesområder og manglende
overholdelse af almindelige miljøkrav

E-2037/02

Erik Meijer EU-midler til den omstridte udvidelse af lufthavnen i den
bulgarske hovedstad Sofija tæt på bydele og
beboelsesområder

E-2038/02

Maurizio Turco Strukturfondene: afslutning af operationelle programmer
fra før 1993

P-2039/02

Christopher Huhne Ændring af de finansielle strukturer P-2040/02

Alexandros Alavanos Statsstøtte - præferencebehandling af et luftfartsselskab i
Fællesskabet

P-2041/02

Paul Rübig Mobilitetsmidler i Leonardo da Vinci-programmet for
personer under erhvervsuddannelse

E-2042/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og
Stavros Xarchakos

Ydelse af pensioner i Grækenland E-2043/02

Elizabeth Lynne Synshæmmedes problemer med Microsoft Office XP E-2044/02

Christopher Huhne Balancer E-2045/02

Christopher Huhne Told E-2046/02

Christopher Huhne Olie- og energiintensitet E-2047/02

Jaime Valdivielso de Cué Det indre marked E-2048/02

Jaime Valdivielso de Cué Regionalpolitik E-2049/02

Olivier Dupuis Tibetanere anholdt i Nepal E-2050/02

Roberta Angelilli Dyreforsøg og dyrebeskyttelse E-2051/02

Elly Plooij-van Gorsel Microsofts nye licensordning E-2052/02
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Bert Doorn Undersøgelse af Microsofts økonomisk dominerende
stilling

P-2053/02

Avril Doyle Midtvejsvurdering P-2054/02

Paulo Casaca Kommissionens krænkelse af magtadskillelsesprincippet P-2055/02

Charles Tannock Testning af kosmetik på dyr E-2056/02

Charles Tannock Udvidelsen E-2057/02

Charles Tannock Enron- og WorldCom-skandalerne og revisionsfirmaernes
rolle

E-2058/02

Charles Tannock Reform af den fælles landbrugspolitik forud for
udvidelsen

E-2059/02

Charles Tannock Fængsling i Tibet E-2060/02

Eluned Morgan Kontrol af fødevarer E-2061/02

Eluned Morgan Statsstøtte E-2062/02

Pere Esteve Harmoniseret jurisdiktion i forbindelse med folkedrab,
forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser

E-2063/02

Erik Meijer Misbrug af web-steder og inkassometoder til at overraske
forbrugerne med den størst mulige telefonregning

E-2064/02

Olivier Dupuis Radhia Nasraouis sultestrejke P-2065/02

Mihail Papayannakis Diskrimination mod græske statsborgere, der mangler at
aftjene værnepligt

P-2066/02

Olivier Dupuis Rebiya Kadeer fra Østturkestan E-2067/02

Mark Watts Indførsel af levende dyr fra central- og østeuropæiske
lande

E-2068/02

Bob van den Bos og Lousewies van
der Laan

Tiltrædelsestraktat E-2069/02

Bob van den Bos og Lousewies van
der Laan

Tiltrædelsestraktat E-2070/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Årets europæiske region P-2071/02

Doris Pack Støtte til tyske luftfartsselskaber E-2072/02

Daniela Raschhofer Obligatoriske nummerplader på cykler i hele EU E-2073/02

Roger Helmer Britiske godsejeres rettigheder E-2074/02

Geoffrey Van Orden Et europæisk grænsepoliti E-2075/02

Geoffrey Van Orden Et europæisk grænsepoliti E-2076/02
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Philippe Herzog Kommissionens praksis med hensyn til konsulenter med
personlig indplacering

E-2077/02

Jan Mulder Udgifter til lægeundersøgelse af stråleudsat personale E-2078/02

Roberta Angelilli Manglende tildeling af bevillinger fra Urban II-
programmet til byen Rom

P-2079/02

Elly Plooij-van Gorsel Forskelsbehandling af den europæiske sikkerhedsindustri
gennem USA's nye Aviation Act og Transportation Act

P-2080/02

Christoph Konrad Anvendelse af bevillinger, der er opført til mål nr. 2, i
Nordrhein-Westfalen

P-2081/02

Jonas Sjöstedt Begrænsning af anvendelse af cadmium jf. sag C-314/99 P-2082/02

María Izquierdo Rojo Store forsinkelser i forbindelse med adoption af børn fra
Andhra Pradesh, Indien

E-2083/02

María Izquierdo Rojo Store forsinkelser i forbindelse med adoption af børn fra
Andhra Pradesh, Indien

E-2084/02

Enrique Barón Crespo Overordnet strategi for behandling af diabetes E-2085/02

Enrique Barón Crespo Overordnet strategi for behandling af diabetes E-2086/02

Bob van den Bos Slaveri E-2087/02

Bob van den Bos Slaveri E-2088/02

Daniela Raschhofer Forenelighed af Benes-dekreterne, amnestiloven 1946 og
restitutionsloven 1992 med EU-ret

P-2089/02

Ioannis Averoff Bygning af et vandkraftværk i området "Rona" i Anilios
sogn i Metsovo kommune af virksomheden "Lakmos
Energiaki A/S"

P-2090/02

Michl Ebner EU-alarmnummer E-2091/02

Michl Ebner Aftaler vedrørende fjernsalg: forskellige fortrydelsesfrister E-2092/02

Alexandros Alavanos Menneskerettigheder i Algeriet E-2093/02

Roger Helmer EU-finansiering af palæstinensisk terrorisme E-2094/02

Michiel van Hulten og Diana
Wallis

Brede rammekontrakter for oversættelsestjenesteydelser E-2095/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regioner i Europa, som er afhængige af fiskeriet E-2096/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kriterier for klassificering af regioner, som er i høj grad
afhængige af fiskeriet

E-2097/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Galicien, en region, som i høj grad er afhængig af fiskeriet E-2098/02

Eija-Riitta Korhola Overdragelse til udviklingslande af langlinefartøjer
bestemt til ophugning

E-2099/02
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Mario Borghezio Intervention fra Den Europæiske Union for at redde
gletscherne i Alperne

E-2100/02

Toine Manders Fedme (adipositas) E-2101/02

Paulo Casaca Den portugisiske udgave af forslag til forordning
(KOM(2001) 83 endelig) af 14.2.2001

E-2102/02

Paulo Casaca Levninger af l'ancien régime i portugisisk E-2103/02

Maurizio Turco Krænkelser af retsstatsprincippet og af demokratiet i
Italien - EU-traktatens artikel 6 og 7

P-2104/02

Gianni Vattimo Fremme af vegetarisme P-2105/02

Hubert Pirker Midlertidig modtagelse af en gruppe palæstinensere i EU-
medlemsstaterne

E-2106/02

Alexandros Alavanos Afslutning af EUGFL-regnskaber for 2001 E-2107/02

Alexandros Alavanos Lukning af det medfinansierede selskab "Typopoiitiria
Thivas"

E-2108/02

Stavros Xarchakos Opskrifter på fremstilling af bomber på internettet E-2109/02

Ioannis Marinos Mangel på statistik for Grækenland E-2110/02

Jorge Hernández Mollar Informationscentral for den lovlige indvandring i EU E-2111/02

Jorge Hernández Mollar Fællesskabslovgivning om plastikkirurgiske centres
virksomhed

E-2112/02

Jorge Hernández Mollar Digitalradioen i informationssamfundets tjeneste i hele
EU

E-2113/02

Janelly Fourtou Den Europæiske Unions tiltrædelse af Madrid-protokollen E-2114/02

Janelly Fourtou Bestemmelser vedrørende transport af afdøde personer E-2115/02

Lucio Manisco Nye italienske love om forvaltning af den kunstneriske arv E-2116/02

Gary Titley Menneskerettigheder i Ungarn P-2117/02

Dirk Sterckx Visse luftfartsselskabers fastsættelse af en maksimal
aldersgrænse for ansættelse af stewarder

P-2118/02

Luciano Caveri Identitetskontrol i Malpensa Lufthavn P-2119/02

Michl Ebner og Emilia Müller Direkte støtte til landbrugsbedrifter E-2120/02

Marjo Matikainen-Kallström og
Gordon Adam

Kernekraftværket Kozloduy E-2121/02

Ian Hudghton Fiskeri - Haag-præferencer E-2122/02

Ian Hudghton Reform af den fælles fiskeripolitik og potentielle retlige
udfordringer

E-2123/02
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Ian Hudghton Fremtiden for fiskeriafhængige samfund E-2124/02

Chris Davies Vejanlæg i Dhonoussa E-2125/02

Chris Davies Duftallergener E-2126/02

Chris Davies Hampeprodukter E-2127/02

Chris Davies Erhvervskonsekvensanalyse i forbindelse med direktivet
om kosttilskud

E-2128/02

Luciana Sbarbati Honning, bier og systematiske insekticider E-2129/02

Mario Borghezio Flysikkerhed og samordning af luftfartskontrollen i
Europa

E-2130/02

Alexander de Roo Antenne i Akrotiri-området (Cypern) E-2131/02

Bartho Pronk Arbejdstidsdirektivet og frivilligt arbejde E-2132/02

Bartho Pronk Diskrimination af fodbolddommere på grund af alder E-2133/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2134/02

Fernando Fernández Martín Guyana E-2135/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2136/02

Fernando Fernández Martín Haiti E-2137/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2138/02

Fernando Fernández Martín Jamaica E-2139/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2140/02

Fernando Fernández Martín Kenya E-2141/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2142/02

Fernando Fernández Martín Kiribati E-2143/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2144/02

Fernando Fernández Martín Lesotho E-2145/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2146/02

Fernando Fernández Martín Liberia E-2147/02

Fernando Fernández Martín Madagaskar E-2148/02

Fernando Fernández Martín Madagaskar E-2149/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2150/02

Fernando Fernández Martín Malawi E-2151/02

Fernando Fernández Martín Mali E-2152/02
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Fernando Fernández Martín Mali E-2153/02

Fernando Fernández Martín Marshalløerne E-2154/02

Fernando Fernández Martín Marshalløerne E-2155/02

Kathleen Van Brempt Forslag til direktiv om miljøansvar - Objektivt ansvar -
artikel 9

P-2156/02

María Rodríguez Ramos Ødelæggelse af tre vandmøller fra middelalderen med
støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU)

P-2157/02

Mihail Papayannakis Civil mobilisering E-2158/02

Alexandros Alavanos Flyulykke i Sydtyskland og sikkerhedsbetingelserne i
luftrummet

E-2159/02

Theresa Villiers Euroen og oprunding af priser E-2160/02

Eurig Wyn Dyrevelfærd på husdyrmarkeder E-2161/02

Daniel Hannan EU's særlige repræsentant i Bosnien E-2162/02

Daniel Hannan ECB-reklamekampagne E-2163/02

Daniel Hannan Krumme bananer E-2164/02

Daniel Hannan Ikke-lønnede arbejdstagere E-2165/02

Rosa Miguélez Ramos Ulovlig anvendelse af drivgarn E-2166/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Antallet af arbejdsskader om bord på EF-fartøjer E-2167/02

Laura González Álvarez De spanske myndigheders gennemførelse af direktiv
1999/30/EF

E-2168/02

Jaime Valdivielso de Cué Udvidelsen E-2169/02

Marjo Matikainen-Kallström Tidsplan for fastlæggelse af definitionen på affald E-2170/02

Paulo Casaca Skærpet konkurrencesituation for Azorernes
landbrugsproduktion som følge af Poseima-forordningen

E-2171/02

Paulo Casaca Overholdelse af princippet om etårige budgetter E-2172/02

Michl Ebner Europæisk kort for handicappede E-2173/02

Ian Hudghton Agromonetær udligningsstøtte E-2174/02

Armando Cossutta Påtænkte nedskæringer i støtten til citrusfrugter E-2175/02

Kathleen Van Brempt Direktiver - frister - gennemførelse i national lovgivning -
situationen i Belgien

E-2176/02
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Erik Meijer Det ændrede Seveso-II-direktiv og Rotterdam kommunes
ønske om at lempe sikkerhedsforanstaltningerne for
søtransport af fyrværkeri

E-2177/02

Jan Wiersma Svig med bankkort i Nederlandene E-2178/02

Camilo Nogueira Román Finansielle behov i forbindelse med gennemførelsen af
lovgivningsforslagene og handlingsplanerne i den anden
pakke af forslag til reform af den fælles fiskeripolitik

E-2179/02

Camilo Nogueira Román Prioriteringerne i forbindelse med reformen af den fælles
fiskeripolitik

E-2180/02

Camilo Nogueira Román Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Sevilla: EU-
visumkrav for tredjelandsstatsborgere og de
latinamerikanske landes forbindelser med Spanien og
Portugal

E-2181/02

Freddy Blak Fortsat interessekonflikt i Generaldirektoratet for
Transport

P-2182/02

Minerva Malliori Nye alkoholholdige drikke og unge P-2183/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Ændring af den samhørighedspolitik, der vedtoges i Berlin
med Agenda 2000

P-2184/02

Michl Ebner Oprettelse af et fælles europæisk system til overvågning af
luftrummet

E-2185/02

Reinhard Rack Støtte inden for rammerne af Ispa E-2186/02

Antonios Trakatellis Oprettelse af en national havpark i området omkring øen
Kimolos

E-2187/02

Richard Corbett Overvågning af menneskerettigheder - Iran E-2188/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Omprogrammering af FIUF E-2189/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Omprogrammering af FIUF E-2190/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Videnskabelige undersøgelser af industrifiskeriets
indvirkning på andre fiskerier

E-2191/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna International handel med fiskemel i EU E-2192/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fiskemelsindustrien i EU E-2193/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Industrifiskeri med henblik på forarbejdning til fiskemel E-2194/02

Marjo Matikainen-Kallström Præcisering af definitionen af affald E-2195/02

Marjo Matikainen-Kallström Arbejdstidsdirektivets anvendelsesområde E-2196/02

Kathleen Van Brempt GSM-blokeringssystemer E-2197/02

Kathleen Van Brempt Forslag til direktiv om miljøansvar - følger for smv'er E-2198/02
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Emilia Müller Italiensk mobiltelefonkort ikke tilladt for tyske
statsborgere - forespørgsel E-808/02

P-2199/02

Richard Howitt Udnyttelse af smuthul i TUPE ( Transfer of Undertakings
(Protection of Employment) Regulations) ved det tyske
mobiltelefonselskab "T-Mobile" ved hovedsædet i
Borehamwood, Det Forenede Kongerige

P-2200/02

Ilda Figueiredo Manglende gennemførelse i praksis af direktiv 89/48/EØF E-2201/02

Avril Doyle Caroline Lee E-2202/02

Marco Cappato Udtryksfrihed og internettet E-2203/02

Marco Cappato Udtryksfrihed og internettet E-2204/02

Michael Cashman Prisforskelle inden for rejsesektoren P-2205/02

Walter Veltroni Situationen for den fattige befolkning i Nairobi P-2206/02

Bill Newton Dunn Grusom behandling af dyr på markeder i Belgien P-2207/02

Christoph Konrad Konkurrencestridige metoder ved vægtkontrol af busser,
der ikke er hjemmehørende i Østrig

E-2208/02

Ian Hudghton Moms af sikkerhedshjelme eller ridehjelme i Det
Forenede Kongerige

P-2209/02

Giacomo Santini Tildeling af økopoint og anvendelse af 108%-
bestemmelsen

P-2210/02

Joaquim Miranda Vækst- og stabilitetspagten P-2211/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Beskyttelse af menneskerettighederne for indvandrere i
Grækenland

P-2212/02

Karin Junker Støtte til OXFAM-kampagnen "Make Trade Fair" E-2213/02

André Brie Europæiske kulturhovedstæder - den nye
udvælgelsesprocedure

E-2214/02

Stavros Xarchakos og Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou

Kvindelig prostitution E-2215/02

Ioannis Marinos Kommissionens undersøgelse af olieforekomster i EU E-2216/02

Ioannis Marinos Olieledninger og økonomiske fordele E-2217/02

Caroline Jackson Gennemførelse af direktiv 1999/13/EF om emissionen af
flygtige organiske forbindelser

E-2218/02

Gary Titley Aldersdiskrimination E-2219/02

Nuala Ahern Etablering af en ansvarsforvaltningsmyndighed E-2220/02

Nuala Ahern Euratoms sikkerhedsinspektioner E-2221/02
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Nuala Ahern Kommissær Loyola's ønske om nye atomkraftværker i EU E-2222/02

Nuala Ahern Russisk kernekraftindustri E-2223/02

Nuala Ahern Bevaring og bæredygtig forvaltning af skovenes
økosystemer

E-2224/02

Nuala Ahern Skovressourcer i Congo-bækkenet E-2225/02

Nuala Ahern Bevillinger for 2001 over budgetpost B7-6200, Miljø og
tropiske skove

E-2226/02

Nuala Ahern Ressourcer fordelt til integrerede natur- og
ressourceplanlægningsprogrammer i Centralafrika

E-2227/02

Nuala Ahern EU's bidrag til bevarelse af økosystemerne i Centralafrika E-2228/02

Charles Tannock Reform af den fælles landbrugspolitik og udvidelse E-2229/02

Charles Tannock Pirateri, terrorisme og identificeringen af fartøjer E-2230/02

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

E-2231/02

Charles Tannock Cd-priserne i Europa E-2232/02

Sebastiano Musumeci Politisk krise på Madagaskar E-2233/02

Ria Oomen-Ruijten Afvisning af studiefinansiering til grænsearbejdere E-2234/02

Gabriele Stauner Kontrakter tildelt af Kommissionens Juridiske Tjeneste E-2235/02

Gabriele Stauner Kommissionens tildeling af kontrakter til
regnskabsfirmaer

E-2236/02

Alexandros Alavanos Gennemførelse af direktiv 1999/70/EF i Grækenland P-2237/02

Patricia McKenna Drab i Den Demokratiske Republik Congo P-2238/02

Rainer Wieland Eksportpapirer på landets sprog P-2239/02

María Valenciano Martínez-Orozco Status for klage 2000/4187 P-2240/02

Torben Lund Opfordring til at lade afgifter på kemikalier finansiere
miljømærkerne

E-2241/02

James Nicholson Undertrykkelse af nordkoreanske flygtninge E-2242/02

James Nicholson Sikkerhedssituationen på Molukkerne E-2243/02

Phillip Whitehead Dyrevelfærd på markedspladser E-2244/02

Caroline Jackson Ordning for udbetaling af godtgørelser til tandklinikker i
Det Forenede Kongerige

E-2245/02

Glenys Kinnock Sudan E-2246/02
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Alexander de Roo EU-støttede infrastrukturprojekter og disses
overensstemmelse med bestemmelserne i EF's
miljølovgivning - sagen vedrørende motorvejsprojektet
D8 i Den Tjekkiske Republik

E-2247/02

Pedro Marset Campos Opførelse af et vandkraftværk i et område i Chile, der
tilhører den oprindelige befolkning

E-2248/02

Pedro Marset Campos Opførelse af et vandkraftværk i et område i Chile, der
tilhører den oprindelige befolkning

E-2249/02

Robert Goebbels De overordnede retningslinjer for de økonomiske
politikker - Luxembourg

E-2250/02

Ria Oomen-Ruijten Piskesmældslæsioner E-2251/02

Ilda Figueiredo EU-støtte E-2252/02

Helena Torres Marques Hævning af penge i bankautomater i euro-området P-2253/02

Marianne Eriksson Menneskerettigheder i Vestsahara P-2254/02

Carlos Bautista Ojeda Støtte til korkproduktionen i EU P-2255/02

María Sornosa Martínez Støtte til solcelle- og varmeenergi i Spanien E-2256/02

María Sornosa Martínez Øget ulovlig kunstvanding ved floden Seguro og
forværring af flodmiljøet

E-2257/02

María Sornosa Martínez Alvorlige problemer i forbindelse med miljøstyring og -
belastning ved den spanske østkyst

E-2258/02

María Sornosa Martínez Etablering af en farm for aber til forsøg i Camarles,
Tarragona

E-2259/02

María Sornosa Martínez Forværring af miljøskaderne forårsaget af
behandlingsanlægget for kommunalt fast affald Fervasa i
Aldaia og Quart de Poblet

P-2260/02

Ari Vatanen Leasing af køretøjer og mulig betydning af sag C-451/99
med hensyn til begrænsning af den i Finland opkrævede
bilskat til leasingperiodens varighed

P-2261/02

Anne Jensen EU-licitation af orgler E-2262/02

Michl Ebner Ensartet definition for integreret produktion E-2263/02

Michl Ebner Oplysninger om jagttilsynsførendes antal og status E-2264/02

Michl Ebner Harmonisering vedrørende jagttilsynsførende E-2265/02

Rainer Wieland Tilladt akseltryk for køretøjer E-2266/02

Astrid Lulling Maltesisk vin og udvidelsesforhandlinger E-2267/02

Christopher Heaton-Harris En europæisk anklagemyndighed og udvidelsen E-2268/02
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Frédérique Ries Europæisk støtte til byer, som søger at opnå status som
kulturhovedstad

E-2269/02

Caroline Lucas FAO's oplæg vedrørende god landbrugspraksis E-2270/02

Charles Tannock Omkostninger i forbindelse med bankoverførsler E-2271/02

Pere Esteve Rådets manglende overholdelse af fristen for besvarelse af
prioriterede forespørgsler

E-2272/02

María Valenciano Martínez-Orozco Klage 2000/5137 - status E-2273/02

Armando Cossutta Mangelfuld finansiel og administrativ forvaltning af
projektet LIFE99/NAT/IT/6254 - Treviso

E-2274/02

Kathleen Van Brempt Fødevareallergier hos spædbørn og småbørn E-2275/02

Kathleen Van Brempt Europæisk trafikkontrol E-2276/02

Kathleen Van Brempt Nyindregistrering af stjålne fartøjer E-2277/02

Rosemarie Müller Understøttelse af venskabsbyer - i dette tilfælde:
godkendelseskriterier

P-2278/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Om ændring af personskatteloven i Spanien P-2279/02

Emilia Müller Lempelse af foderforbuddet for kød- og benmel E-2280/02

Jannis Sakellariou Spærring af registrering hos Bayerns sammenslutning af
sygekasselæger (Kassenärztliche Vereinigung Bayerns -
KVB) i München-området - græske psykoterapeuter

E-2281/02

Bernd Lange Påfyldning af biler med gas inden for EU E-2282/02

Bernd Lange Rejsetrafik ved grænsen til Gibraltar E-2283/02

Stavros Xarchakos og Giorgos
Dimitrakopoulos

Oplysninger fra Europol E-2284/02

Antonios Trakatellis Nægtelse af at betale overtimer og virkninger for
borgernes sundhedspleje og lægernes sundhed som følge
af nedskæring i antallet af vagthavende læger

E-2285/02

Alexandros Alavanos Beskyttelse af kulturelle mindesmærker under bygningen
af et vandkraftværk ved Arachthos-floden

E-2286/02

Imelda Read Tobaksreklamer E-2287/02

Geoffrey Van Orden Valg til Europa-Parlamentet i 2004 E-2288/02

Geoffrey Van Orden Valg til Europa-Parlamentet i 2004 E-2289/02

Elizabeth Lynne Modtagelsesforholdene for asylansøgere i Det Forenede
Kongerige

E-2290/02

Richard Corbett Retsstatsprincipperne i Østrig E-2291/02
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Richard Corbett Retsstatsprincipperne i Østrig E-2292/02

Ian Hudghton Dyrevelfærd under transport og nødvendigheden af et
lokalt slagteri på Hebriderne i Skotland

E-2293/02

Patricia McKenna Finansiering af Via Baltica-motorvejen i Polen E-2294/02

Avril Doyle Humanmedicinske lægemidler E-2295/02

Erik Meijer Forbud mod import af lys med blybehandlede væger, som
indebærer sundhedsrisici i særdeleshed for børn og
lavtlønnede

E-2296/02

Isidoro Sánchez García Ændring af hvidbogen om transport 2004 E-2297/02

Laura González Álvarez Knuseværk i industriområdet Entrevías (Tarragona,
Spanien)

E-2298/02

Maurizio Turco Uddybning af svaret til skriftlig forespørgsel E-1187/02
om mulig involvering af Vatikanet i bedrageri med
landbrugstilskud

E-2299/02

Guido Bodrato Fri bevægelighed og identitetskort E-2300/02

Guido Bodrato Fri bevægelighed og opholdstilladelse E-2301/02

Erik Meijer Fortsat udledning af skibsaffald og lastrester i havet som
følge af ringe kontrol og utilstrækkelig forfølgelse af
gerningsmændene

E-2302/02

Erik Meijer Megafusion mellem de to største tyske
energivirksomheder med henblik på en nemmere erobring
af energimarkedet i andre EU-lande

E-2303/02

Erik Meijer Bekæmpelse af forekomsten af kræftfremkaldende
acrylamid i pommes frites, chips og andre fødevarer, der
bliver opvarmet ved stegning eller ristning

E-2304/02

Christopher Heaton-Harris Sundhedsfremme P-2305/02

Phillip Whitehead Revision af lægemiddellovgivningen og generiske
lægemidler

E-2306/02

Erika Mann Obligatorisk opbevaring af data E-2307/02

Erika Mann Obligatorisk opbevaring af data E-2308/02

Chris Davies Miljøuddannelse E-2309/02

Patricia McKenna Manglende regulering og lovgivning i Irland om vilde dyr
og cirkusser

E-2310/02

Maurizio Turco EU-initiativer mod "EU-StudentVote"-projektet som følge
af misbrug af Den Europæiske Unions emblem

E-2311/02

Ria Oomen-Ruijten Fare for at turister smittes med legionella E-2312/02
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Edward McMillan-Scott Lukning af Selby-kulfeltet P-2313/02

Françoise Grossetête Bestemmelser vedrørende ægteskab og familieforhold
mellem to personer med forskelligt statsborgerskab inden
for EU

P-2314/02

Ole Krarup Retsgrundlag for rammeafgørelse om bekæmpelse af
racisme

E-2315/02

Ole Krarup Retsgrundlag for rammeafgørelse om bekæmpelse af
racisme

E-2316/02

Ole Krarup Rammeafgørelser og valgfrihed E-2317/02

Ole Krarup Rammeafgørelser og valgfrihed E-2318/02

Paul Rübig Anvendelse af den nationale slovakiske
konkurrencelovgivning i overensstemmelse med EU-
bestemmelserne

E-2319/02

Feleknas Uca Akkreditering af journalister til EU-topmødet i Sevilla E-2320/02

Stavros Xarchakos og Ioannis
Marinos

Europarådets rapport om korruption i den græske
offentlige forvaltning

E-2321/02

Nirj Deva Støtte til Europabevægelsen E-2322/02

Michel Hansenne Inddragelse af handicappede i fattigdomsbekæmpende
arbejde

E-2323/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Fordeling af fiskerimulighederne i EF-farvande mellem
medlemsstaterne

E-2324/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Lige adgang til fiskeressourcerne for alle medlemsstater E-2325/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna EF-kompetencer i forbindelse med
bevarelsesforanstaltninger

E-2326/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Regionale rådgivende råd E-2327/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Tillæggelse af kompetencer til Kommissionen i
forbindelse med den fælles fiskeripolitik

E-2328/02

Laura González Álvarez Krænkelser af menneskerettighederne i Den Islamiske
Republik Iran

E-2329/02

Cristiana Muscardini Svar på skriftlig forespørgsel E-1474/02 - Direktiv om
investeringstjenester

E-2330/02

Dorette Corbey BSE-risiko i forbindelse med nederlandsk kyllingefilet E-2331/02

William Abitbol Selvbestemmelse P-2332/02

Markus Ferber WHO's rammekonvention om tobakskontrol E-2333/02

Bob van den Bos og Nelly Maes Landminer E-2334/02
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David Bowe Udrangering af den russiske atomflåde E-2335/02

David Bowe Petroleumskoks som brændsel i store fyringsanlæg E-2336/02

Glyn Ford Cirkusdyr E-2337/02

Herbert Bösch Svage punkter i Kommissionens finanskontrol og
bogholderi

P-2338/02

Hartmut Nassauer Politiet underlægges militær jurisdiktion i Den Slovakiske
Republik

P-2339/02

Antonios Trakatellis Dårlig forvaltning af fællesskabsmidler på miljøområdet i
Grækenland og krænkelse af ejendomsretten i forbindelse
med projekter under Natura 2000-nettet

P-2340/02

Antonios Trakatellis Fællesskabsfinansiering af projekter på miljøområdet og
Natura 2000-nettet i Grækenland

E-2341/02

Jean-Claude Martinez Termisk plasma P-2342/02

Joan Colom i Naval Foranstaltninger til landdistrikternes udvikling i Cataluña
2000-2006

P-2343/02

Jillian Evans Uanmodet post E-2344/02

Benedetto Della Vedova Anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til
Edunet-projektet

E-2345/02

Renato Brunetta Gallileo-projeket E-2346/02

Ria Oomen-Ruijten Vinyl 2010 - den europæiske PVC-industris frivillige
forpligtelse

E-2347/02

Bastiaan Belder Laskar Jihads aktiviteter i Papua P-2348/02

Alexandros Alavanos Beskyttelse af vådområdet Schinia E-2349/02

Alexandros Alavanos Børn med multihandicap E-2350/02

Juan Naranjo Escobar EU's indvandringspolitik E-2351/02

Juan Naranjo Escobar Den britiske narkotikapolitik i forhold til EU-politikken E-2352/02

Juan Naranjo Escobar Den lokale dimension i den europæiske
beskæftigelsesstrategi

E-2353/02

Michiel van Hulten EU-landbrugsstøtte til det nederlandske kongehus E-2354/02

Ieke van den Burg Udelukkelse fra sygesikringen i Belgien -
"bopælskriteriet"

E-2355/02

Marie Isler Béguin og andre EU's informationspolitik i Østeuropa E-2356/02

Marie Isler Béguin og andre EU's informationspolitik i Østeuropa E-2357/02
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Charles Tannock Subsidier til koreansk skibsbyggeri og Kommissionens
undladelse af at indklage sagen for WTO

E-2358/02

Charles Tannock Kommissionens afvisning af at indklage Sydkoreas
subsidier til skibsbygningsindustrien for WTO,
medmindre Rådet først vedtager Kommissionens forslag
om udligningsforanstaltninger i form af subsidier

E-2359/02

Charles Tannock Flysikkerheden i lyset af ulykken ved Überlingen E-2360/02

Bartho Pronk Ligebehandling af indbyggerne i de nye tyske delstater E-2361/02

Charles Tannock Den britiske regerings forslag til det underjordiske
transportsystem i London og disse forslags
overensstemmelse med EU-bestemmelserne om offentlige
indkøb og statsstøtte

P-2362/02

Karin Riis-Jørgensen Opfølgning vedrørende EU's præferencetoldordning (H-
0453/02)

P-2363/02

Monica Frassoni Ny italiensk lovgivning om affald P-2364/02

Mark Watts Nedslagtning af babysæler/sælunger ved Hvidehavet,
Rusland

P-2365/02

Ioannis Souladakis Faldende avisoplag E-2366/02

Ioannis Souladakis Ulovlige stigninger i forsikringspræmier E-2367/02

Richard Corbett Dannelse af en pulje af Open Source Software E-2368/02

Chris Davies Direktiv 1999/74/EF om beskyttelse af æglæggende høner E-2369/02

Glyn Ford GATS E-2370/02

Glyn Ford GATS E-2371/02

Glyn Ford GATS E-2372/02

Glyn Ford GATS E-2373/02

Glyn Ford GATS E-2374/02

Glyn Ford GATS E-2375/02

Glyn Ford GATS E-2376/02

Glyn Ford GATS E-2377/02

Glyn Ford GATS E-2378/02

Glyn Ford Dødsstraf E-2379/02

Glyn Ford Dødsstraf E-2380/02

Geoffrey Van Orden Behandling af asylansøgere i EU E-2381/02
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Geoffrey Van Orden Behandling af asylansøgere i EU E-2382/02

Charles Tannock CD-piratkopier E-2383/02

Charles Tannock Betingelser i forbindelse med anvendelsen af den
europæiske arrestordre

E-2384/02

Brice Hortefeux Aflytningssystemet Echelon E-2385/02

Brice Hortefeux Risici ved direkte markedsføring af visse lægemidler E-2386/02

Antonio Tajani Skænding af jødiske gravsteder på Verano-kirkegården i
Rom

E-2387/02

Antonio Tajani Skænding af jødiske gravsteder på Verano-kirkegården i
Rom

E-2388/02

Kathleen Van Brempt CT-scanning af børn E-2389/02

Kathleen Van Brempt Undersøgelse vedrørende ældre bilchauffører E-2390/02

Kathleen Van Brempt Europæiske midler til Belgien og byen Antwerpen E-2391/02

Kathleen Van Brempt Phtalater i kosmetiske produkter E-2392/02

Jules Maaten Europæisk politik vedrørende finansiering af lægemidler
til sjældne sygdomme

E-2393/02

Ria Oomen-Ruijten MPA-hormonskandalen E-2394/02

Hiltrud Breyer Medlemsstaternes kontrol med ulovligt bestrålede,
umærkede levnedsmidler

P-2395/02

Glyn Ford Samarbejde med de iranske myndigheder om kampen
mod narkotikahandel

E-2396/02

Richard Corbett Lukning af kulminerne i Selby og strukturstøtte fra EU E-2397/02

David Bowe Neurovidenskab E-2398/02

David Bowe Lovgivning om forbud mod salg af luftgeværer til unge
under 18 år

E-2399/02

Antonio Tajani Urigtige og krænkende oplysninger om kysten ud for Rom
på tysk internetside

E-2400/02

Antonio Tajani Urigtige og krænkende oplysninger om kysten ud for Rom
på tysk internetside

E-2401/02

Armin Laschet Direkte budgetstøtte på 10 mio. EUR om måneden til Den
Palæstinensiske Selvstyremyndighed

P-2402/02

Wolfgang Ilgenfritz Direktivet om hvidvaskning af penge P-2403/02

Karl-Heinz Florenz Import af lightere fra Kina i EU E-2404/02
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Jean Lambert Sporbarhed af genetisk modificerede organismer i
importerede produkter

E-2405/02

Jean Lambert Landsforvisning af 13 palæstinensiske aktivister fra
Vestbredden

E-2406/02

Charles Tannock Menneskerettighedskrænkelser i Guatemala E-2407/02

Charles Tannock Betingelser i forbindelse med anvendelsen af den
europæiske arrestordre

E-2408/02

Bob van den Bos Sudan E-2409/02

Bob van den Bos Fredsaftalen mellem Congo og Rwanda E-2410/02

Margrietus van den Berg Den Internationale Straffedomstol i Haag / USA's forsøg
på at undergrave Domstolens position

P-2411/02

Mario Borghezio Udenrigsminister Louis Michels møde med den irakiske
regering

E-2412/02

Michiel van Hulten Nærmere spørgsmål vedrørende den landbrugsstøtte, der
er ydet dronning Beatrix

E-2413/02

Michiel van Hulten Lovforslag fra den amerikanske Kongres om bekæmpelse
af byttetjenester på Internet (Kazaa o.s.v.)

E-2414/02

* * *
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SPØRGETID
(B5-0253/02) den 2. og 3. juli 2002

36 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Mihail PAPAYANNAKIS Lovforslag om medierne i Tyrkiet H-0356/02

Alexandros ALAVANOS Kuldkastelse af Nice-beslutningerne om den europæiske hær H-0365/02

Olivier DUPUIS Georgien H-0371/02

Liam HYLAND WTO og import fra verdens fattigste lande H-0379/02

Dirk STERCKX "Jordbærforordningens" utilstrækkelighed i tilfælde af
alvorlige hindringer for varers fri bevægelighed

H-0384/02

Marit PAULSEN Industrifiskeri og forbuddet mod forarbejdet animalsk protein H-0389/02

Cecilia MALMSTRÖM Foranstaltninger over for den cubanske regering og støtte til
demokratibevægelsen

H-0396/02

Lennart SACRÉDEUS FN's særlige samling om børn H-0399/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Retssagen mod ledere af den demokratisk valgte opposition i
Ækvatorialguinea

H-0402/02

Raimon OBIOLS i GERMÀ Anholdelse af oppositionsledere i Ækvatorialguinea H-0407/02

Bill NEWTON DUNN Reducering af drivhusgasemissioner H-0405/02

Bernd POSSELT Stammerådet Loya Jirga og Afghanistans fremtid H-0408/02

Luigi VINCI PKK og "antiterrorlisten" H-0412/02

Giuseppe DI LELLO
FINUOLI

Den Europæiske Union, PKK og Tyrkiet H-0414/02

Fausto BERTINOTTI Tyrkiet og PKK/KADEK og "antiterrorlisten" H-0416/02

Luisa MORGANTINI Tyrkiet, KADEK og "antiterrorlisten" H-0421/02

Feleknas UCA Det kurdiske arbejderparti på den europæiske liste over
terrororganisationer

H-0428/02

Matti WUORI Fredsprocessen i Tyrkiet H-0457/02

Eurig WYN Fredsprocessen i Tyrkiet H-0463/02

Nelly MAES Fredsprocessen i Tyrkiet H-0477/02
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Alain LIPIETZ Fredsprocessen i Tyrkiet H-0478/02

Koldo GOROSTIAGA
ATXALANDABASO

Den politiske dialog i Tyrkiet H-0479/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Forsøg på at gøre politiske overbevisninger strafbare i
Slovakiet

H-0420/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Foranstaltninger til sikring af retssikkerheden H-0487/02

Marit PAULSEN Koncentration inden for fødevaresektoren H-0493/02

Brian CROWLEY Euroen og bankgebyrer H-0500/02

Bernd POSSELT Aftale med Den Tjekkiske Republik om traditionelle
tilberedningsmåder

H-0513/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LAMY

Lennart SACRÉDEUS Ståltoldafgifter og beskæftigelsen i Europa H-0496/02

Margrietus van den BERG TRIPS-aftalen og adgang til medicin H-0508/02

Fru WALLSTRÖM

Mihail PAPAYANNAKIS Besøg af en delegation fra Kommissionens miljødirektorat i
Grækenland

H-0469/02

Nuala AHERN Tritium-målinger ud for den walisiske kyst H-0482/02
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Hr. FISCHLER

Carlos BAUTISTA OJEDA "Pescaíto Frito" (friturestegte småfisk) H-0471/02

John McCARTIN Forøgelse af fiskerikapaciteten gennem en udvidelse af den
irske fiskerflåde

H-0474/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Den danske fiskerflådes fangster til forarbejdning til fiskemel
og fiskeressourcerne i EU-farvandene

H-0476/02

María IZQUIERDO ROJO Tobaksrygning H-0497/02

Caroline JACKSON Fartøjet "Atlantic Dawn" og det mauretanske fiskeri H-0505/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JULI 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 53 23 28 3 2 0 0 HAARDER

Kommissionen 33 13 20 8 0 0 0 VITORINO
BOLKESTEIN
LAMY
WALLSTRÖM
FISCHLER

I alt 86 36 48 11 2 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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 53

7/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris Mediernes uafhængighed 17.04.2002 17.07.2002 9

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 10

9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming og
Myrsini Zorba

Et EU-skolemodul for miljøuddannelse 23.05.2002 23.08.2002 20

10/2002 320.179 Mario Borghezio Indførelse af den 9. november som de europæiske
folks friheds- og uafhængighedsdag

12.06.2002 12.09.2002 5

                                                     
1 Situationen pr. 04.07.2002
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

11/2002 321.150 Glyn Ford Krænkelse af menneskerettigheder under
verdensmesterskabet

03.07.2002 03.10.2002 3

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

CORBETT
(PSE)

Vedtægten for tjenestemænd og øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber

AFCO (M) 16.07.02 C5-0262/02

BOURLANGES
(PPE-DE)

Normhierarkiet AFCO (K) 15.07.02

DAUL
(PPE-DE)

Erhvervsorganisationer i olivensektoren AGRI (K) 10.07.02 C5-0353/02

DAUL
(PPE-DE)

Midtvejsevaluering af den fælles
landbrugspolitik

AGRI (K) 11.07.02

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Humane væv og celler BUDG (M) 18.07.02 C5-0302/02

DELL'ALBA
(NI)

Vedtægten for tjenestemænd og øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber

CONT (M) 09.07.02 C5-0262/02

MULDER
(ELDR)

Den fælles landbrugspolitik: Finansiering
(Ændr. forord. 1258/1999/EF)

CONT (K) 09.07.02 C5-0358/02

GRUPPE
PSE

Årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber

ECON (M) 26.08.02 C5-0233/02

SBARBATI
(ELDR)

Regionernes rolle i opbygningen af
Europa+

EMPL (M) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Kommissionens strategi for konferencen i
New Delhi om klimaændringen (mundt.
forsp. til Kommissionen)

ENVI (K) 09.07.02

JACKSON
(PPE-DE)

Rådets strategi for konferencen i New
Delhi om klimaændringen (mundtl.
foresp. til Rådet)+

ENVI (K) 09.07.02

GRUPPE
PPE-DE

Humane væv og celler ENVI (K) 10.07.02 C5-0302/02

SWIEBEL
(PSE)

Anvendelsesområde og status for chartret
om grundlæggende rettigheder+

FEMM (M) 10.07.02

T. MANN
(PPE-DE)

Status over fem år med den europæiske
beskæftigelsesstrategi

FEMM (M) 10.07.02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
VERTS/ALE

Beskæftigelse: Kvalifikationer og
mobilitet (Aktionsplan)

FEMM (M) 10.07.02 C5-0287/02

GRUPPE
PPE-DE

Regionernes rolle i opbygningen af
Europa+

FEMM (M) 10.07.02

BARTOLOZZI
(PPE-DE)

Humane væv og celler JURI (M) 11.07.02 C5-0302/02

GARGANI
(PPE-DE)

Anvendelsesområde og status for chartret
om grundlæggende rettigheder+

JURI (M) 11.07.02

Malcolm
HARBOUIR og
Manuel MEDINA
ORTEGA

Vedtægten for tjenestemænd og øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber

JURI (K) 11.07.02 C5-0262/02

COELHO
(PPE-DE)

Terrorisme: Nye funktioner i Schengen-
informationssystemet, Schengen SIS II
(Spansk initiativ)

LIBE (K) 09.07.02 C5-0316/02
C5-0317/02

GALEOTE
QUECEDO
(PPE-DE)

Bekæmpelse af terrorisme: Evaluering af
nationale retsregler/politisamarbejde
(Spansk initiativ)

LIBE (K) 09.07.02 C5-0281/02
C5-0319/02

KARAMANOU
(PSE)

Schengen: Udstedelse af visum ved
grænsen, herunder udstedelse af visum til
søfolk (Spansk initiativ)

LIBE (K) 09.07.02 C5-0289/02

WATSON
(ELDR)

Aftale mellem EF og Kinas særlige
administrative region Hongkong:
Tilbagetagelse af personer uden
opholdstilladelse

LIBE (K) 09.07.02 C5-0263/02

GRUPPE
PSE

Europol: Personalevedtægt, direktører og
vicedirektører (Belgisk, nederlandsk og
Luxembourgsk initiativ)

LIBE (K) 09.07.02 C5-0293/02

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Fiskeri: Strukturforanstaltninger,
nærmere regler og betingelser (Ændr.
forord. 2792/1999/EF)

PECH (K) 03.07.02 C5-0314/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Fiskerfartøjer: Hasteforanstaltning for
ophugning

PECH (K) 03.07.02 C5-0315/02

CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Statistik over jernbanetransport (forslag
til forordning)

RETT (K) 10.07.02 C5-0052/01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Kommissionen for Den Europæiske Union: Artikel 299, stk. 2.
gennemførelse af strategien for bæredygtig udvikling i regionerne i den
yderste periferi - Oversigt over de opnåede resultater og
arbejdsprogram med vejledende tidsplan

RETT SEC (02) 692
endel.

Beretning fra Kommissionen: Erfaringerne med og den opnåede
konvergens i anvendelsen af bestemmelserne i direktivet om mellem-
og langfristet eksportkreditforsikring

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 212
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af Rådets beslutning 1999/51/EF af 21. december 1998
om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i
vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse

CULT
EMPL

COM (02) 214
endel.

Kommissionens beretning om anvendelsen i perioden 1996-1999 af
Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. December 1992 om indførelse af
fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem
medlemsstaterne

RETT COM (02) 215
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet på vej
mod en integreret forvaltning af de ydre grænser for medlemslandene
af Den Europæiske Union

LIBE COM (02) 233
endel.

Beretning fra Kommissionen til Budgetmyndigheden om situationen
pr. 30.6.2001 vedrørende garantier opført på det almindelige budget

BUDG COM (02) 237
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Et forslag til et fremtidigt EU AFET
BUDG
ECON
JURI

TOUT
LIBE
ITRE
AFCO

COM (02) 247
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om handlingsplaner til forbedring af
administrationens og retsvæsenets kapacitet og overvågning af de
tilsagn som de forhandlende lande har afgivet under
tiltrædelsesforhandlingerne

TOUT
AFET

COM (02) 256
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
anvendelsen af direktiv 94/80/EF om valgret og valgbarhed ved
kommunale valg

JURI COM (02) 260
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Halvårlig ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod
oprettelsen af et område med "frihed, sikkerhed og retfærdighed" i EU
(første halvår 2002)

JURI
LIBE

COM (02) 261
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Produktivitet: Nøglen til konkurrenceevne for EU's økonomier og
virksomheder

ECON
EMPL
ITRE

COM (02) 262
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: eEurope 2005: Et
informationssamfund for alle - En handlingsplan som oplæg til Det
Europæiske Råds møde i Sevilla 21.-22. juni 2002

CULT
ITRE

COM (02) 263
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: En ny type forvaltningskontor med
støtte- og administrationsopgaver i Europa-Kommissionen

BUDG
CONT

COM (02) 264
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Sjette
situationsrapport om handlingsplanen for finansielle tjenester

JURI
ECON

COM (02) 267
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Styreformer i EU: Bedre lovgivning AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 275
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om konsekvensanalyse AFCO
BUDG
CONT
TOUT
JURI

COM (02) 276
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Høringsdokument : mod en stærkere
hørings- og dialogkultur - Forslag til generelle principper og
minimumsstandarder ved Kommissionens høring af interesserede
parter

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 277
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Handlingsplan om "bedre og enklere
lovgivningsmæssige rammer"

AFCO
TOUT
JURI

COM (02) 278
endel.

Rapport til Rådet fra Kommissionen: Information om EU's udvidelse CULT
AFET

COM (02) 281
endel.



OFFICIELLE  DOKUMENTER54

Bulletin 02.09.2002 - DA - PE 320.289

Emne Henvisning Dok.

Kommissionens rapport til Rådet om anvendelsen af internettet til
udvikling af internetvenskaber mellem skoler i europa på
overbygningsklasse- eller ungdomsuddannelsesniveau

ITRE
CULT

COM (02) 283
endel.

Beretning fra Kommissionen om de resultater, der er opnået i perioden
1996-2000 i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens
henstilling 98/480/EF af 22. juli 1998 om god miljøpraksis for vaske-
og rengøringsmidler

ITRE
ENVI

COM (02) 287
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Det
Europæiske Genopbygningsagentur - Årsrapport for 2001

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (02) 288
endel.

Forslag til Rådets forordning om finansforordning for Den 9.
Europæiske Udviklingsfond

BUDG
DEVE
CONT

COM (02) 290
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet: Status over arbejdet med
oprindelige folk

DEVE
ENVI
AFET

COM (02) 291
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamente, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: På vej mod fuld
dækning med mobilnet af tredje generation

ITRE COM (02) 301
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Civilbeskyttelse - Status over gennemførelsen af programmet for
beredskab i katastrofesituationer.

ITRE
ENVI

COM (02) 302
endel.

Rådets henstilling om forebyggelse af rygning og om initiativer til
forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning

CULT
JURI
ENVI

COM (02) 303
endel.

Beretning fra Kommissionen: Kommissionens årsberetning om
Garantifondens situation og om forvaltningen af fonden i regnskabsåret
2001

CONT
BUDG

COM (02) 305
endel.

Rapport fra Kommissionen: Årsberetning for FFC 2001 BUDG
CONT
ITRE

COM (02) 306
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Set
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
Strukturfondsprogrammering 2000-2006: En foreløbig vurdering af
urban-initiativet

BUDG
CONT
EMPL
RETT

COM (02) 308
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Kommissionens aktiviteter og menneskelige ressourcer i Den
Europæiske Union efter udvidelsen

AFCO
AFET
JURI

BUDG

COM (02) 311
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Den
Europæiske Revisionsret, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
regionsudvalget: Tempus (Phare/Cards og Tacis) - årsberetning 2000

BUDG
CONT
ITRE
CULT

COM (02) 323
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Metodik til horisontal evaluering af
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

BUDG
JURI

ECON

COM (02) 331
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Fordeling
af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) med en
kvalitativ og kvantitativ analyse af resultaterne af prøvemetoderne til
fordeling og beregning af FISIM som omhandlet i Rådets forordning
(EF) nr. 448/98 af 16. februar 1998

ECON COM (02) 333
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
oprettelse af en database vedrørende udbetalingerne fra Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget,
Garantisektionen

AGRI
CONT

COM (02) 339
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
gødninger

AGRI
ENVI
ITRE
JURI

COM (02) 318
endel.
COD010212

Ændret forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for
procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af
flygtningestatus

AFET
BUDG
FEMM
JURI
LIBE

COM (02) 326
endel
CNS000238

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 76/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Colombia

Bruxelles, den 29. maj 2002

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed udviklingen i valgprocessen i Colombia, der viser, at
demokratiet og et helt folks ønske om at leve i fred og frihed trives i bedste velgående. EU beklager
imidlertid, at en del af civilbefolkningen ikke frit har kunnet udøve sin demokratiske stemmeret på grund af
dårlige sikkerhedsforhold, der skyldes gentagne terrorangreb mod landets demokratiske institutioner, deres
repræsentanter og borgerne som helhed. EU fordømmer på det kraftigste de dødelige voldshandlinger.

EU lykønsker ligeledes Colombias valgte præsident, Alvaro Uribe, der vandt en historisk sejr ved valget den
26. maj 2002. Hans valg er et bevis på colombianernes faste støtte og tillid til ham personligt og til hans
fremtidsprojekt for landet. EU er også overbevist om, at Colombias valgte præsident på grundlag af
retsstatens kompromisløshed og under fuld overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder fuldt ud vil være i stand til at opfylde ønskerne om fred og velstand for hele befolkningen.

EU vil endvidere fortsat følge det colombianske folk og dets regering i denne indsats for retfærdighed, social
fremgang og forsoning for alle colombianere samt i deres bekæmpelse af terrorisme, straffrihed og
overtrædelser af menneskerettighederne og humanitær folkeret. EU støtter bestræbelserne på at finde en
forhandlingsløsning på den konflikt, der har ramt Colombia.

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. 77/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forbindelserne mellem Belarus og OSCE

Bruxelles, den 4. juni 2002

Den Europæiske Union beklager dybt de belarussiske myndigheders beslutning om ikke af forlænge
visummet for den fungerende stedfortrædende leder af OSCE's Bistands- og Overvågningsgruppe (AMG) i
Minsk, Andrew Carpenter.
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Den Europæiske Union ser negativt på denne beslutning, der er i tråd med den manglende positive
indstilling, som de belarussiske myndigheder i øjeblikket har til det nuværende portugisiske OSCE-
formandskabs bestræbelser på at genoptage samarbejdet mellem den belarussiske regering og OSCE AMG i
Minsk.

EU understreger, at den lægger afgørende vægt på OSCE's rolle med hensyn til demokratisk konsolidering
samt økonomisk udvikling og sociale fremskridt i Belarus. Den opfordrer derfor indtrængende de
belarussiske myndigheder til at godkende den nye leder af AMG og til at fjerne de hindringer, der ligger i
vejen for en normal udvikling af forbindelserne mellem Belarus og OSCE.

EU gentager sin støtte til den indsats, som det nuværende portugisiske formandskab gør, og til indholdet af
den erklæring vedrørende Belarus, der udsendes i dag.

* * *

Nr. 78/02
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne

om Ækvatorialguinea

Bruxelles, den 10. juni 2002

EU er dybt bekymret over forværringen af den politiske situation og menneskerettighedssituationen i
Ækvatorialguinea i de seneste uger, hvor mange mennesker, herunder også lederne af de politiske
oppositionspartier, er taget i forvaring, og hvor situationen er kulmineret med retssagen mod de tilbageholdte
i Malabo for nylig. Disse begivenheder er et tilbageskridt i forhold til de fremskridt, som de
ækvatorialguineanske myndigheder har gjort med hensyn til retsstatsprincippet og overholdelsen af
menneskerettighederne.

EU er bekymret over de proceduremæssige uregelmæssigheder, der har kunnet konstateres under retssagen,
over påstandene om tortur og mishandling af de anklagede samt over de spinkle beviser, der står i
modsætning til dommens strenghed. Alt dette sår alvorlig tvivl om de ækvatorialguineanske myndigheders
vilje til at forsvare retsstatsprincippet og opfylde de forpligtelser til at overholde menneskerettighederne, som
Ækvatorialguinea for nylig gav på 58. møde i De Forenede Nationers Menneskerettighedskommission, og
som følger af internationale instrumenter som f.eks. konventionen mod tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som landet for nylig tiltrådte.

EU appellerer til de relevante ækvatorialguineanske myndigheder om at træffe de nødvendige
foranstaltninger til at få dommene omstødt for at sikre, at de anklagedes grundlæggende rettigheder
respekteres, og især, at udtalelser, som de måtte have fremsat under pres, ikke er blevet brugt imod dem.

Endelig er EU bekymret over den nuværende situations potentielle følger for, hvor godt den nationale pagt,
der blev indgået i 1993 og fornyet i 1997 og i 2001 mellem regeringen og alle politiske partier fungerer, samt
for de demokratiske princippers udfoldelsesmuligheder i Ækvatorialguinea i forbindelse med afholdelsen af
de kommende præsidentvalg i 2003.
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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 medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 79/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Malawi

Bruxelles, den 19. juni 2002

Den Europæiske Union noterer sig, at der i Malawis nationalforsamling er blevet fremsat et forslag om at
fjerne den gældende bestemmelse i landets grundlov, der forhindrer kandidater til præsidentembedet i at søge
at opnå genvalg efter at have beklædt embedet i to valgperioder.

Den Europæiske Union anerkender, at Malawis nationalforsamling har ret til at foretage denne ændring af
landets grundlov. Da grundloven er et vigtigt værn for borgernes rettigheder og udgør grundlaget for en
stabil regeringsførelse, opfordrer Den Europæiske Union imidlertid indtrængende Malawis regering til at
sikre, at dette vigtige spørgsmål bliver genstand for en bred og velinformeret debat, der gennemføres i
åbenhed og med fuld respekt for ytringsfriheden.

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 EØS, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 80/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,

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 medlemmer af

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

Bruxelles, den 27. juni 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 medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning 2002/462/FUSP af 17. juni
2002 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til
bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2002/340/FUSP. 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.
* * *
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Nr. 82/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,

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

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om vedtagelsen af
fælles holdning 2002/474/FUSP om ændring af fælles holdning 2001/443/FUSP

vedrørende Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 24. juni 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2002/474/FUSP, som Rådet for Den
Europæiske Union vedtog den 20. juni 2002 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union,
om ændring af fælles holdning 2001/443/FUSP vedrørende Den Internationale Straffedomstol. 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. 83/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i det sydlige Sudan

Bruxelles, den 25. juni 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at der er indledt realitetsforhandlinger inden for rammerne af
IGAD, men er fortsat stærkt bekymret over den humanitære situation i store dele af Sudan, navnlig i det
vestlige Upper Nile, det østlige Equatoria og Bahr-el-Ghazal.

Den Europæiske Union erindrer om det universelle humanitære princip om, at civilbefolkningen skal
beskyttes mod følgerne af militære operationer. EU opfordrer til uhindret, umiddelbar og ubegrænset adgang
for de internationale humanitære organisationer, således at de kan yde humanitær bistand til
civilbefolkningen, hvor den er direkte eller indirekte berørt af konflikten.

Den Europæiske Union opfordrer både Sudans regering og SPLM/A til resolut at gå ind i IGAD-
fredsprocessen. EU gentager i den forbindelse sin appel om en generel våbenhvile som del af en samlet og
retfærdig fredsforhandlingsproces.

Hvis der gøres fremskridt hen imod en fredsløsning, er EU rede til at støtte processen for økonomisk og
social udvikling ved at sammenkæde bistand, ophjælpning og udvikling med henblik på at reducere
fattigdommen.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* **

Nr. 84/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget af Alfred Moisiu til præsident for Republikken Albanien

Bruxelles, den 27. juni 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at Alfred Moisiu er blevet valgt til præsident for
Republikken Albanien af et stort flertal af det albanske parlament.

EU mener, at den brede forståelse blandt de politiske ledere og det velordnede valg af Alfred Moisiu er tegn
på modenhed, der bidrager til et klima med politisk stabilitet. Som anført i Rådets konklusioner af 17. juni
2002 bringer det også Albanien et skridt nærmere åbning af forhandlinger med Den Europæiske Union om
en stabiliserings- og associeringsaftale.

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.

* **

Nr. 85/02
Den Europæiske Unions erklæring

i anledning af Den Internationale Støttedag for Torturofre

Bruxelles, den 25. juni 2002

I anledning af Den Internationale FN-Støttedag for Torturofre (den 26. juni) understreger Den Europæiske
Union den afgørende betydning, den tillægger forebyggelse og udryddelse af tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i alle verdens regioner. Tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf hører til de mest afskyelige krænkelser af
menneskerettighederne og den menneskelige værdighed. Denne dag er en anledning til at tage kraftigt til
orde mod dette problem, til at huske dem, der er ofre for tortur, og til at hylde dem, der bekæmper tortur og
hjælper ofrene til at læge de fysiske og psykiske sår.
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Det er femten år siden, nemlig den 26. juni 1987, at FN's konvention mod tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf trådte i kraft. Siden da er 129 stater blevet parter i
konventionen. Der finder dog fortsat tortur sted, og personer, der udøver tortur og mishandling, forbliver
fortsat ustraffet selv i lande, der har ratificeret konventionen. Dette understreger behovet for, at der på
nationalt, regionalt og internationalt plan gøres en stærkere og mere samordnet indsats for at nå målet om
global udryddelse af tortur. Den Europæiske Union forventer, at alle lande efterlever det ubetingede forbud
mod alle former for tortur, og gør opmærksom på, at hvis et land undlader at gøre dette, vil det påvirke
forholdet til Den Europæiske Unions medlemsstater. Det var i denne kontekst, at Den Europæiske Union i
april 2001 vedtog retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden
grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og således bekræftede, at dette spørgsmål
er i centrum for Unionens politik på menneskerettighedsområdet. Retningslinjerne giver EU et operationelt
redskab til brug ved intervention i tilfælde af tortur og er en optrapning af indsatsen for en yderligere
styrkelse af respekten for internationale normer og standarder. Den Europæiske Union har faktisk i det
forløbne år foretaget en række demarcher i den forbindelse forskellige steder i verden.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed og støtter FN's, Europarådets og OSCE's indsats mod tortur.
Det er vigtigt, at staterne samarbejder med internationale mekanismer såsom FN's særlige rapportør og
Komitéen mod Tortur for at gøre vort internationale system til beskyttelse og fremme af
menneskerettighederne effektivt. Den Europæiske Union hilser med tilfredshed den positive afstemning i
Menneskerettighedskommissionen i år vedrørende forslaget til en valgfri protokol til FN's konvention mod
tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og Unionen går fortsat
fuldt ind for, at der skal nås et positivt resultat, så forslaget til en valgfri protokol kan blive endeligt vedtaget.
Den Europæiske Union vil derfor aktivt støtte forslaget på ECOSOCs samling og på FN's næste
generalforsamling i efteråret, hvor det skal til afstemning. Den Europæiske Union mener, at forslaget fortsat
er det bedste middel til at styrke de internationale mekanismer, der skal forhindre tortur. Den Europæiske
Union støtter endvidere aktivt det arbejde, der gøres af FN's frivillige fond for torturofre. Gennem
finansiering på nationalt plan og på EF-plan yder Unionen også en væsentlig støtte til rehabiliteringscentre
for torturofre og organisationer, der giver lægelig, social, juridisk og anden bistand til mange mænd, kvinder
og børn, der er ofre for tortur, med henblik på at gengive dem deres helbred og menneskelige værdighed.

Den rolle, de ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmperne spiller,
fortjener særlig opmærksomhed. De arbejder uselvisk og ofte med store risici med henblik på at henlede det
internationale samfunds opmærksomhed på tilfælde af tortur og på at bistå mennesker, der risikerer at blive
udsat for tortur. Den Europæiske Union glæder sig over ngo'ernes bidrag til at gøre denne dag til en levende
begivenhed. At finde veje og midler til bekæmpelse af tortur kræver en kraftig indsats fra mange sektorer
såsom civilsamfundet, herunder ngo'er, et fagligt engagement fra advokater, politi, sundhedspersonale og
undervisere mv., samt en indsats fra regeringernes side.

Vi må stå sammen for at befri verden for tortur.

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. 86/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af ikrafttrædelsen af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 1. juli 2002

Ikrafttrædelsen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol i dag er et stort skridt i den
fremadskridende udvikling af folkeretten.

Mange stater, bl.a. Den Europæiske Unions medlemsstater, har siden Folkeforbundets tid støttet tanken om
at oprette en permanent international straffedomstol, men alligevel er udarbejdelsen af en statut for en sådan
domstol inden for rammerne af De Forenede Nationer blevet forsinket i mange år. I 1990'erne oplevede vi
imidlertid, at det var blevet muligt at oprette internationale institutioner til retsforfølgning af personer
mistænkt for at have begået grove overtrædelser af menneskerettighederne. Man indså i stigende grad, at det
var nødvendigt at udvikle en stærkere international retsorden. Selv om strafferet traditionelt har været et
nationalt anliggende, blev det internationale samfund i stigende grad rede til at acceptere, at strafferetlig
jurisdiktion udøvet af internationale retsinstanser trådte i stedet for national jurisdiktion med henblik på at
fremme den humanitære folkeret og menneskerettighederne. Oprettelsen af ad hoc-tribunalerne vedrørende
det tidligere Jugoslavien i 1993 og Den Internationale Straffedomstol for Rwanda i 1994 udgjorde et
vendepunkt. Den Europæiske Union støttede fuldt ud disse institutioners etablering og fortsætter med at
støtte deres virke.

Mange stater følte dog stadig, at der var behov for en permanent domstol - med andre ord at der burde tages
yderligere skridt til at udvikle den internationale retsorden. Vedtagelsen af statutten for Den Internationale
Straffedomstol på diplomatkonferencen i Rom i juli 1998 var derfor et virkelig historisk øjeblik i processen
for at fremme retsstatsprincippet og bekæmpe straffrihed.

Vi står derfor i dag ved endnu en historisk milepæl: kun fire år efter at statutten for Den Internationale
Straffedomstol blev vedtaget i Rom, fejrer vi, at den træder i kraft. Ikke mindre end 74 stater fra alle dele af
verden har allerede tilsluttet sig statutten, og 139 stater har undertegnet den.

Den Europæiske Union vil gerne benytte denne lejlighed til at udtrykke sin anerkendelse af dem, der
videreførte idéen om en permanent international straffedomstol igennem de år, hvor end ikke optimister
troede på, at den kunne realiseres. Det er også værd at notere sig de mange kræfter, der er gået sammen om
projektet inspireret af idéen om en sådan domstol. Stater, grupper af stater, internationale institutioner og
civilsamfundet, herunder den akademiske verden, har alle arbejdet sammen om det fælles mål at sætte en
stopper for straffrihed for de uhyrlige forbrydelser, som vedkommer det internationale samfund som helhed.
Den Europæiske Union ønsker navnlig at give udtryk for, at det anerkender og værdsætter det store arbejde,
der er gjort af koalitionen af ngo'er, uden hvem projektet ikke ville være nået så langt.

Vi bevæger os nu hastigt i retning af den egentlige etablering af Den Internationale Straffedomstol i Haag.
Der er stadig meget at gøre. Ved omhyggelig planlægning må vi sikre os, at domstolen bliver i stand til at
udføre sine opgaver. Vi skal navnlig sikre, at de relevante mekanismer kommer på plads, så domstolen kan
begynde at fungere i praksis så snart som muligt. Der hviler et tungt ansvar på os alle for at give domstolen
en vellykket start og sikre, at projektet føres ud i livet. Den Europæiske Union vil gøre sit yderste for at bistå
Den Forberedende Kommission og dens præsidium med denne opgave.
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Den Europæiske Union er klar over, at det ikke blot drejer sig om at bidrage til at få afsluttet de udestående
spørgsmål. Den Europæiske Union arbejder på at gøre domstolen universel i egentlig forstand ved at
tilskynde så mange stater som muligt til at ratificere statutten, idet domstolens troværdighed og mulighed for
at virke effektivt i høj grad afhænger af, at den er alment accepteret i det internationale samfund.

Den Europæiske Union har store forhåbninger om, at også de stater, der i øjeblikket tøver med at tiltræde
statutten, snarest muligt vil gøre det, så meget mere fordi vi mener, at domstolen i praksis vil bevise, at den
er en effektiv, kompetent og retfærdig institution. Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med de
lande, som måtte anmode om vejledning med hensyn til Den Internationale Straffedomstols kompetence og
funktion.

EU beklager dybt, at USA’s veto i går mod en resolution om forlængelse af mandatet for FN-missionen i
Bosnien-Herzegovina har bragt Sikkerhedsrådsmedlemmerne i en vanskelig situation med hensyn til støtte af
FN’s fredsbevarende indsats og efterlevelse af deres forpligtelse i henhold til Den Internationale
Straffedomstols Statut. EU hilser velkommen og bekræfter de standpunkter, som blev fremsat i
Sikkerhedsrådet i stemmeforklaringerne af EU-medlemsstaterne Frankrig, Irland og Storbritannien,
vedrørende fredbevarende styrkers immunitet. EU håber, at medlemmer af Sikkerhedsrådet vil efterleve
Generalsekretærens stærke opfordring inden for de kommende dage. EU vil acceptere enhver løsning, som
respekterer Statutten og ikke underminerer domstolens effektive funktion i overensstemmelse med EU’s
revidere fælles holdning af 20. juni 2002, som tiltrådt af en række associerede lande.

Det 20. århundrede har været vidne til de værste forbrydelser i menneskehedens historie. Alligevel er kun få
gerningsmænd blevet retsforfulgt. Lad os sammen etablere en troværdig, retfærdig og effektiv International
Straffedomstol, der kan afskrække forbryderne - som et signal om, at straffrihed ikke længere vil blive
tolereret.

Lad os sammen gøre denne domstol til virkelighed.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union: Bulgarien, Den Tjekkiske
Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien og de associerede
lande Cypern og Malta tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 87/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Nicaragua

Bruxelles, den 28. juni 2002

Efter at præsident Bolaños for næsten et halvt år siden blev Nicaraguas statschef, kan EU i dag med tilfreds-
hed notere sig de foranstaltninger, som republikkens nye regering har truffet for at sikre god regeringsførelse
og bekæmpelse af korruption.
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EU støtter fuldt ud præsident Bolaños i hans bestræbelser på at højne det offentliges etik og modernisere og
rationalisere landets økonomi. Disse bestræbelser støttes også af landets befolkning. Den række af reformer,
som Nicaraguas regering har sat i gang, er helt afgørende for at styrke retsstaten og de demokratiske institu-
tioner.

EU har dog med betænkelighed bemærket de seneste begivenheder i Nicaragua, som er tegn på en forværring
af det politiske klima i landet. En sådan situation gør det vanskeligt at nå frem til den brede opbakning, som
er en forudsætning for, at det nicaraguanske samfund kan gennemføre den række af reformer, der er sat i
gang. Derfor opfordrer EU landets øvrige institutioner til at samarbejde med regeringen, så Nicaragua kan
klare den store udfordring, landet står overfor.

EU ser frem til, at en konstruktiv dialog mellem de forskellige politiske kræfter vil gøre det muligt at vedtage
de nødvendige lovændringer og bane vejen for de nye udnævnelser til republikkens højesteret og det øverste
valgråd.

EU er af den overbevisning, at det kun er gennem en dialog på landsplan, at de nødvendige udviklingsinitia-
tiver kan realiseres.

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.

* * *

Nr. 88/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Den Afrikanske Union (AU)

Bruxelles, den 9. juli 2002

Den Europæiske Union udtrykker sin store tilfredshed med indvielsen i dag af Den Afrikanske Union på
dens første topmøde i Durban. Med denne historiske begivenhed har de afrikanske nationer taget et vigtigt
skridt hen imod skabelsen af en stærkere og mere sammenhængende ramme for fred, stabilitet, god
regeringsførelse og økonomisk udvikling i Afrika.

Det sydafrikanske formandskab for Den Afrikanske Union står over for enorme opgaver, navnlig med
hensyn til at tilføre forandringsprocessen ny dynamik og få forbindelserne med de subregionale
organisationer til at fungere. Den Europæiske Union er opmuntret over perspektiverne for gennemførelsen af
AU og forventer, at de afrikanske ledere udviser beslutsomhed og tager de nødvendige konkrete skridt til, at
den kan fungere tilfredsstillende. EU støtter fuldt ud AU-formandskabet i denne proces.
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I den sammenhæng gentager Den Europæiske Union ligeledes sin støtte til NEPAD som katalysator for
Afrikas udvikling i overensstemmelse med Den Afrikanske Unions mål. EU lægger speciel vægt på
NEPAD's principper om demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og god  politisk og økonomisk
regeringsførelse samt konfliktforebyggelse som hjørnesten for skabelsen af et miljø, der i højere grad kan
bidrage til fred, stabilitet og udvikling i Afrika.

I overensstemmelse med Cairo-erklæringen gentager EU sin støtte til Afrikas bestræbelser på at gøre Den
Afrikanske Union til en succes. EU ser frem til de muligheder, som AU giver for at bygge på det tidligere
samarbejde og uddybe den politiske dialog.

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

* * *

Nr. 89/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valgene i Bolivia

Bruxelles, den 5. juli 2002

Den Europæiske Union lykønsker Bolivias befolkning og politiske partier med den fredelige og velordnede
afvikling af præsident- og parlamentsvalget søndag den 30. juni, der bekræftede demokratiets konsolidering
og modenhed i Bolivia.

Den Europæiske Union anerkender den positive rolle, de nationale og regionale valgmyndigheder (Corte
Nacional Electoral og Cortes Departamentales Electorales) har spillet i overensstemmelse med
valglovgivningen.

Den Europæiske Union bekræfter på ny sit tilsagn om fortsat at udvikle gode forbindelser med Bolivia
gennem en politisk dialog, økonomisk samarbejde og støtte til samarbejdsprogrammer med henblik på at
videreudvikle den demokratiske proces, bekæmpe korruption og narkotika, nedbringe fattigdommen og
reformere den offentlige sektor.

Den Europæiske Union ser frem til at samarbejde med den nye regering om at fortsætte reformprocessen og
gennemførelsen af PRSP (strategioplægget til nedbringelse af fattigdom) og iværksætte konstruktive
foranstaltninger for at sætte ny gang i økonomien og afbøde de sociale virkninger af den nuværende
økonomiske krise.

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

* * *
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Nr. 90/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

i anledning af indsættelsen af præsident Kabbah i Sierra Leone den 12. juli

Bruxelles, den den 12. juli 2002

EU  vil gerne lykønske præsident Kabbah med hans indsættelse som Sierra Leone's statsoverhoved. Denne
ceremoni markerer endnu en vigtig milesten i Sierra Leone's tilbagevenden til demokrati. Den Europæiske
Union giver atter sit tilsagn om at hjælpe den nye regering i Sierra Leone med at tage den store udfordring
op, det er at genopbygge landet efter den langvarige og brutale borgerkrig.

Den Europæiske Union vil også fortsat bidrage til fremme af stabilitet i subregionen, navnlig gennem
formandskabets særlige repræsentant for landene omkring Manofloden, Hans Dahlgren.

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

* * *

Nr. 92/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forsoningsprocessen i Madagaskar

Bruxelles, den 11.juli 2002

Den Europæiske Union hilser med glæde og støtter den forsoningsproces, som præsident Marc
Ravalomanana har iværksat i Madagaskar. Den Europæiske Union håber, at denne proces vil føre til fred og
stabilitet for befolkningen i Madagaskar.

Den Europæiske Union er klar til at støtte Madagaskar i landets forberedelser til det planlagte parlamentsvalg
og er parat til at bidrage væsentligt til Madagaskars bestræbelser for at genoprette den økonomiske og sociale
situation i landet.

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

* * *
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Nr. 93/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om resultatet af Datuk Seri Anwar Ibrahims appel af sin dom af 14. april 1999

Bruxelles, den 15.juli 2002

Den Europæiske Union har nøje fulgt hele forløbet af retssagen mod Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysias
tidligere vicepremierminister.

Den Europæiske Union minder om sin dybe bekymring med hensyn til, om den dom, der blev afsagt den 14.
april 1999, var resultatet af en retfærdig rettergang, og udtrykker skuffelse over, at dommen er blevet
stadfæstet ved den sidste appelinstans.

Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Rumænien, Den Slovakiske
Republik og Slovenien, de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de
associerede lande Cypern og Malta og EFTA-landene Norge og Liechtenstein, der er medlem af EØS,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 94/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Haiti

Bruxelles, den 19.juli 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den detaljerede og omfattende rapport fra Under-
søgelseskommissionen vedrørende begivenhederne den 17. december 2001 i Haiti og opfordrer både Haitis
regering og oppositionen til at acceptere og efterleve henstillingerne i rapporten og iværksætte
tillidsskabende foranstaltninger med henblik på at nå frem til en politisk aftale, som vil give ny impuls til en
demokratisk proces i landet.

Den Europæiske Union gentager sin fulde støtte til OAS' bestræbelser på at tilvejebringe varige politiske
løsninger på de nuværende vanskeligheder i Haiti, så demokratiet og retsstaten bliver styrket til gavn for hele
befolkningen i Haiti. EU ser også med tilfredshed på og støtter OAS/CARICOM-missionens arbejde i Haiti.

EU erindrer om Rådets afgørelse af 22. januar 2002 om delvis at suspendere den økonomiske bistand og
først skabe mulighed for gradvis genetablering af samtlige udviklingssamarbejdsinstrumenter, når de berørte
haitiske parter er nået frem til en politisk basisaftale og har taget de nødvendige skridt til reel gennemførelse
af denne aftale. EU vil fortsat nøje overvåge udviklingen i Haiti på de relevante områder.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 95/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af indsættelsen af Alvaro Uribe som Colombias præsident

Bruxelles, den 8. august 2002

Den Europæiske Union lykønsker Alvaro Uribe med indsættelsen som forfatningsmæssig præsident for
Republikken Colombia og udtrykker sine bedste ønsker om, at den fornemme opgave, som han skal løse i sit
høje embede, vil lykkes. Desuden udtrykker EU sine bedste ønsker for præsident Uribes personlige ve og vel
og for det colombianske folk.

Colombias nye regering står over for betydelige politiske, økonomiske og sociale udfordringer. Den
Europæiske Union og dens medlemsstater vil støtte præsident Uribe i hans bestræbelser på at møde disse
udfordringer. I denne forbindelse glæder EU sig over, at den nye regering går ind for fremme af de
demokratiske principper, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, og at den agter at styrke
de statslige institutioner, arbejde for øget sikkerhed og bekæmpe terrorisme og ulovlig narkotikahandel.

EU fordømmer stærkt de krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, som begås i
Colombia, og opfordrer samtlige parter til at arbejde for en forhandlingsløsning, da der kun på denne måde
kan skabes varig fred. EU fordømmer også kraftigt intimideringen af borgmestre og byrådsmedlemmer som
en uacceptabel krænkelse af den lokale frihed og de demokratiske institutioners virke.

På denne baggrund lægger EU stor vægt på præsident Uribes tilsagn om at ville forsøge at nå frem til en
forhandlingsløsning, og EU ser meget gerne, at der indledes drøftelser mellem den colombianske regering og
de illegale væbnede grupper, når de nødvendige betingelser er opfyldt. EU konstaterer med tilfredshed, at FN
er blevet opfordret til at spille en central rolle som mægler.

EU vil fuldt og helt støtte den nye regerings bestræbelser på at afskaffe straffrihed og minder om, at det er
vigtigt, at de ansvarlige for kriminelle handlinger stilles for en domstol.

EU finder, at der specielt skal lægges vægt på sociale og økonomiske reformer for nå frem til en varig
løsning. EU er rede til at bistå regeringen med at planlægge og iværksætte sådanne reformer og vil samtidig
fortsætte sin indsats for at støtte initiativer til  fremme af fred og forsoning.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 96/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Georgien – angrebet for nylig på frihedsinstituttet i Tbilisi og andre episoder

Bruxelles, den 22. juli 2002

Den Europæiske Union er dybt bekymret over det angreb, der fandt sted den 10. juli 2002 mod fri-
hedsinstituttets center i Tbilisi. Dette angreb og andre episoder rettet mod ikke-statslige og religiøse
organisationer undergraver tanke- og religionsfriheden i Georgien.

Den Europæiske Union opfordrer Georgiens regering til at overholde sine forpligtelser som medlem af
Europarådet og OSCE. Alle Georgiens borgere har en legitim ret til at engagere sig i fredelige aktiviteter
uden at frygte at blive udsat for kriminelle og voldelige handlinger. Hvis ikke det nuværende
sikkerhedsklima forbedres og retsstaten konsolideres, vil det få negativ indflydelse på både den politiske og
den økonomiske situation i Georgien.

Den Europæiske Union opfordrer Georgiens regering til at gøre sit yderste for at sikre en hurtig og grundig
efterforskning af episoden, således at de ansvarlige for angrebet kan bringes for retten. EU opfordrer desuden
Georgiens myndigheder til at træffe passende foranstaltninger til at garantere, at ikke-statslige og religiøse
organisationer og deres personale kan føle sig sikre.

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

* * *

Nr. 97/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Sudan

Bruxelles, den 23. juli 2002

Den Europæiske Union er særdeles tilfreds med den aftale, som den sudanske regering og SPLM/A nåede
frem til den 20. juli 2002 i Machakos i Kenya om de to mest omstridte spørgsmål, nemlig retten til
selvbestemmelse for befolkningen i det sydlige Sudan og stat og religion.

EU opfordrer indtrængende alle parter i konflikten i Sudan til at slutte op om aftalen og arbejde målrettet for
at nå frem til en samlet fredsaftale, når forhandlingerne genoptages medio august 2002.

EU bekræfter, at det kraftigt støtter IGAD-fredsprocessen, Kenyas rolle som mægler i processen samt de
eksterne partnere, som har spillet en afgørende rolle for, at dette resultat har kunnet nås.
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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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 98/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

vedrørende Montenegro

Bruxelles, den 27. juli 2002

Den Europæiske Union erindrer om, at den lægger vægt på, at medie- og valglovgivning er i over-
ensstemmelse med europæiske normer, og den opfordrer indtrængende alle parter i Montenegro til - forud
for lovgivningsmæssige initiativer - at acceptere den rådgivning, som OSCE og Europarådet tilbyder, for at
landets lovgivning kan opfylde europæiske normer.

Den Europæiske Union minder om, at vedtagelse og gennemførelse af lovgivning, der opfylder europæiske
normer, er en væsentlig betingelse for at nærme sig Europa og blive medlem af europæiske institutioner.

* * *

Nr. 99/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,

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 medlemmer af

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse
af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben

Bruxelles, den 30. juli 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 medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles aktion 2002/589/FUSP af 12. juli
2002 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af
håndskydevåben og lette våben og om ophævelse af fælles aktion 1999/34/FUSP.

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

* * *
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Nr. 100/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om retssagen i Egypten mod dr. Saad Eddin Ibrahim og medarbejderne på Ibn Khaldoun-centret og i
Hoda-foreningen

Bruxelles, den 31. juli 2002

Den Europæiske Union har nøje fulgt retssagen i Egypten mod dr. Saad Eddin Ibrahim og medarbejderne på
Ibn Khaldoun-centret og i Hoda-foreningen (sammenslutningen af egyptiske kvindelige vælgere).

Den Europæiske Union mener, at et aktivt civilsamfund er en forudsætning for social og økonomisk
udvikling i Egypten.

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de domme, som Egyptens statssikkerhedsdomstol den 29. juli
afsagde over dr. Saad Eddin Ibrahim og hans medtiltalte.

Den Europæiske Union udtrykker sin overraskelse over den hastighed, hvormed dommene blev afsagt,
hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved, om principperne for en retfærdig rettergang er blevet fulgt i denne
retssag.

Ibn Khaldoun-centret og Hoda-foreningen har - på grundlag af en lovligt underskrevet kontrakt - modtaget
projektstøtte på i alt 315.000 Euro fra Europa-Kommissionen. En uafhængig revision har ikke ført til noget
bevis for den påståede forfalskning af dokumenter, som tilsyneladende var hovedpunktet i
anklagemyndighedens påstand. I den forbindelse gentager EU sin fulde støtte til de anklagede, som efter Den
Europæiske Unions opfattelse blot har udført deres videnskabelige arbejde på ansvarlig vis.

Den Europæiske Union er af den opfattelse, at dommen over dr. Ibrahim og hans medtiltalte har skadet
Egyptens omdømme i udlandet alvorligt.

Med henblik på en mulig kassations- eller appelsag i henhold til egyptisk lov vil Den Europæiske Union
fortsat følge dr. Ibrahims sag nøje og holde sig i kontakt med de egyptiske myndigheder.

* * *

Nr. 101/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om menneskerettighederne i Syrien
Bruxelles, den 8. august 2002

EU hilste med tilfredshed de løfter om politiske og økonomiske reformer i Syrien, der blev givet umiddelbart
efter præsident Bashar Al-Assads tiltrædelse, men er bekymret over de få fremskridt, der foreløbig er sket.
EU opfordrer derfor den syriske regering til omgående at fortsætte de oprindeligt planlagte
reformbestræbelser.
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Den løbende dialog mellem Syrien og EU omfatter bl.a. spørgsmål i forbindelse med menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder. Den bygger bl.a. på Barcelona-erklæringens gensidigt accepterede
principper om respekt for menneskerettighederne og vil blive yderligere styrket med den associeringsaftale,
som Syrien og EU for øjeblikket fører forhandlinger om. Begge parter har anerkendt, at det er naturligt for
partnere at føre en respektfuld og løbende dialog, og EU påskønner Syriens positive indstilling til den
igangværende dialog.

I forbindelse med menneskerettighedsdialogen har EU i løbet af de seneste år gentagne gange gjort den
syriske regering opmærksom på, at man er bekymret over de politisk begrundede arrestationer af og retssager
mod fremtrædende medlemmer af det civile samfund, der gjorde fredelig brug af deres ytringsfrihed.

EU beklager dybt de fængselsdomme, der for nylig er afsagt over Riad al-Turk, Habib Saleh, Mamoun al-
Homsi, Riad Seif, Aref Dalila, Walid al-Bunni og andre enkeltpersoner, der udøvede deres legitime
ytringsfrihed på fredelig vis, og opfordrer kraftigt Syrien til at løslade alle politiske fanger.

EU udtrykker tilfredshed med, at Unionens diplomatiske repræsentanter fik adgang til at overvære den civile
domstols retssag mod de to parlamentsmedlemmer, Riad Seif og Mamoun al-Homsi, men beklager at være
blevet forhindret i at overvære andre retssager, der var anlagt ved statens sikkerhedsdomstol.

For så vidt angår ytringsfrihed er EU endvidere foruroliget over den fortsatte forværring af de regionale og
internationale mediers arbejdsvilkår i Syrien.

EU vil fortsat overvåge menneskerettighedssituationen i Syrien, navnlig som led i en kommende
associeringsaftale. EU opfordrer den syriske regering til at respektere menneskerettighederne, herunder
retsstatsprincippet og udtryksfriheden, i overensstemmelse med bl.a. den internationale konvention om
borgerlige og politiske rettigheder, som både Syrien og EU's medlemsstater er parter i.

EU ser frem til at fortsætte menneskerettighedsdialogen med den syriske regering.
* * *

Nr. 102/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af den Europæiske Union

vedrørende lokalvalg i det sydlige Serbien

Bruxelles, den 30 juli 2002

Den Europiske Union byder afholdelsen af lokalvalg i det sydlige Serbien den 28 juli 2002 velkommen
tillige med det forhold, at de generelt blev gennemført i overensstemmelse med internationale standarder.

Unionen roser det fremragende job, som er gjort af OSCE og Europarådet og andre internationale
observatører, og som muliggjorde en gnidningsfri afstemning.

Disse valg er et yderligere skridt mod stabilisering af området. Deltagelsen af alle parter i processen er et
tegn på modenhed, der medvirker til en stemning af politisk stabilitet såvel som økonomisk og social
udvikling.
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EU indbyder alle involverede parter til at fortsætte arbejdet i dialogens og samarbejdets ånd og til at oprette
de nye lokale organer så snart det endelige resultat foreligger.

* * *

Nr. 103/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne i anledning af ceremonien den 30. juli

2002 i Pretoria for undertegnelsen af aftalerne mellem regeringen for Den Demokratiske Republik
Congo og regeringen for Republikken Rwanda

Bruxelles, den 30 juli 2002

I anledning af undertegnelsesceremonien den 30. juli 2002 i Pretoria lykønsker formandskabet på Den
Europæiske Unions vegne regeringen for Den Demokratiske Republik Congo og regeringen for Republikken
Rwanda med undertegnelsen af "Fredsaftalen mellem Den Demokratiske Republik Congo og Republikken
Rwanda om tilbagetrækning af rwandiske tropper fra Den Demokratiske Republik Congos territorium og
opløsning af ex-FAR og Interahamwe-styrkerne i Den Demokratiske Republik Congo" og programmet til
gennemførelse heraf.

Formandskabet giver på Den Europæiske Unions vegne udtryk for et stærkt håb om, at de congolesiske
parter vil benytte det eksisterende momentum til at fremme en færdiggørelse af den Inter-Congolesiske
Dialog, der omfatter alle parter.

På Den Europæiske Unions vegne forsikrer formandskabet alle parter om, at EU fortsat vil støtte den
igangværende proces, der tager sigte på at opnå fred og sikkerhed for alle lande og folk i regionen.

Formandskabet anerkender på Den Europæiske Unions vegne det vigtige bidrag, som det sydafrikanske
formandskab for AU og FN-generalsekretæren har ydet, og understreger betydningen af samlet støtte fra det
internationale samfund.

* * *

Nr. 104/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om menneskerettighedssituationen i Liberia

Bruxelles, den 30 juli 2002

Den Europæiske Union er fortsat alvorligt bekymret over menneskerettighedssituationen i Liberia og
henstiller indtrængende til Liberias regering, at den fuldt ud lever op til sine seneste forsikringer om, at der
vil blive værnet om de grundlæggende rettigheder for alle borgere og indbyggere i Liberia.
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Særligt fordømmer Den Europæiske Union på det skarpeste den vilkårlige fængsling af Hassan Bility,
redaktøren af avisen "The Analyst", og to andre personer. De tre blev arresteret den 24. juni og anklaget for
at være systemkritiske aktivister. De blev ikke stillet for retten den 1. juli som planlagt.

EU opfordrer Liberias regering til straks at tage skridt til at forsikre EU om, at de tre personers velfærd ikke
er truet, og til at indlede retsforfølgning mod dem eller løslade dem.

* * *

Nr. 105/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det forestående "præsidentvalg" i Nagorno Karabakh

Bruxelles den 2. august 2002

Den Europæiske Union bekræfter, at den støtter Aserbajdsjans integritet, og minder om, at den ikke
anerkender Nagorno Karabakhs uafhængighed. EU har altid understreget behovet for en stabil politisk aftale
vedrørende Nagorno Karabakh, som bør kunne accepteres af både Armenien og Aserbajdsjan. EU anser ikke
det "præsidentvalg", der planlægges afholdt den 11. august 2002 i Nagorno Karabakh, for lovligt. EU finder
ikke, at dette valg bør have indvirkning på fredsprocessen.

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

* * *

Nr. 106/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Tyrkiet

Bruxelles, den 6. august 2002

Den Europæiske Union støtter fuldt og helt enhver bestræbelse, Tyrkiet udfolder med henblik på at opfylde
alle prioriteterne i Tiltrædelsespartnerskabet.

EU hilser derfor den reformpakke velkommen, som det tyrkiske parlament vedtog den 3. august 2002. Det
umiddelbare indtryk er, at den pågældende reformpakke er et vigtigt skridt i den rigtige retning. I sin
kommende fremskridtsrapport vil Kommissionen foretage en mere indgående vurdering af pakken samt af
alle andre initiativer og lovændringer, der er kommet til siden udarbejdelsen af den seneste
fremskridtsrapport. Kommissionens fremskridtsrapport vil også indeholde en vurdering af den faktiske
gennemførelse og håndhævelse af reformerne.
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Den Europæiske Union opfordrer Tyrkiet til at fortsætte sine bestræbelser. Den Europæiske Union
understreger behovet for en hurtig og omfattende gennemførelse af pakken. Med henblik herpå opfordrer vi
de tyrkiske myndigheder til hurtigt at gennemføre pakkens bestemmelser, således at reformernes ord og
bogstav snarest kan få virkning.

Som understreget af Det Europæiske Råd i Sevilla vil nye afgørelser vedrørende Tyrkiets kandidatur kunne
tages i lyset af udviklingen i tiden mellem Det Europæiske Råds møde i Sevilla og mødet i København på
grundlag af den fremskridtsrapport, som Kommissionen vil fremkomme med i oktober 2002,  samt i
overensstemmelse med konklusionerne fra Helsinki og Laeken.

* * *

Nr. 107/02
Erklæring  fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Burundi

Bruxelles, den 5. august 2002

Den Europæiske Unions fordømmer på det kraftigste de nye tilfælde af vold mod civilbefolkningen, og
navnlig de seneste bombardementer af hovedstaden Bujumbura, som de væbnede grupper har foretaget i
blinde. EU er solidarisk med hele den hårdt ramte befolkning.

I forbindelse med denne vanvittige eskalering af volden noterer Den Europæiske Union sig forhåbningsfuldt
meddelelsen om, at der i Tanzania vil blive indledt forhandlinger mellem overgangsregeringen og de
væbnede grupper med henblik på at indgå en våbenhvile. Den Europæiske Union opfordrer endnu en gang
disse grupper til at deltage i forhandlingerne, og den opfordrer indtrængende alle parter til at medvirke til
denne proces og ufortrødent arbejde for fred og stabilitet. EU opfordrer landene i regionen til at indstille
enhver støtte til de militære aktiviteter, som udføres af de væbnede grupper, der er inddraget i konflikten i
Burundi.

EU giver på ny udtryk for sin støtte til den sydafrikanske mægling og det regionale initiativ vedrørende
Burundi. EU støtter de bestræbelser, som landene i underregionen, navnlig Tanzania, udfolder for hurtigst
muligt at bringe volden til ophør og nå frem til en våbenhvile, hvilket vil være til stor gavn for Burundi og
hele regionen.

* * *
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Nr. 108/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter indsættelsen af Gonzalo Sánches de Lozada som Bolivias præsident den 6. august 2002

Bruxelles, den 7. august 2002

Den Europæiske Union bemærker med tilfredshed, at valghandlingen er blevet afviklet og fuldbyrdet i
overensstemmelse med den bolivianske lovgivning og har ført til, at der er dannet en ny regering. Den
Europæiske Union lykønsker Gonzalo Sánches de Lozada med indsættelsen som Republikken Bolivias
forfatningsmæssige præsident.

Den Europæiske Union deler den nye regerings opfattelse af, at fattigdom, social udstødelse, arbejdsløshed,
økonomisk krise og korruption udgør de væsentligste problemer, der skal søges løst, og EU ser frem til at
samarbejde med den nye regering på disse områder.

Den Europæiske Union understreger betydningen af at videreføre den allerede igangværende reformproces i
den offentlige sektor og af at styrke de offentlige institutioner på centralt og lokalt plan for at løse de sociale
og økonomiske problemer.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at EU er indstillet på fortsat at støtte bekæmpelsen af ulovlig
dyrkning af og handel med narkotika.

Den Europæiske Union fremhæver betydningen af, at større problemer bliver løst gennem dialog, og
opfordrer den nye regering, de politiske partier og civilsamfundets organisationer til at gøre en indsats for at
finde forhandlingsløsninger og nå til bred national konsensus inden for rammerne af det bestående
demokratiske system i Bolivia.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 110/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valgene i Cameroun den 30. juni 2002

Bruxelles, den 7. august 2002

EU udtrykker tilfredshed med, at de nylige parlaments- og kommunalvalg forløb fredeligt, og med
oprettelsen af det nationale valgobservatorium.

EU er dog bekymret over, at der er tegn på uregelmæssigheder i valgprocessen, og vil gerne indskærpe
overfor Camerouns regering, at der er behov for en væsentlig valgreform før præsidentvalget i 2004.
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EU ser frem til at samarbejde med Camerouns regering om yderligere at styrke de relevante institutioner og
at indføre de procedurer, der er nødvendige herfor.

* * *

Nr. 113/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om afgørelsen fra Folkets Rådgivende Forsamling, Indonesien

Bruxelles, den 16. august 2002

Den Europæiske Union har med interesse fulgt forhandlingerne i Folkets Rådgivende Forsamling (MPR) om
ændringen af Indonesiens forfatning og betragter de trufne beslutninger som et vigtigt skridt hen imod en
yderligere styrkelse af demokratiet i Indonesien.

Den fjerde ændring af forfatningen fra 1945 baner vejen for direkte valg af præsidenten og vicepræsidenten
og for en rådgivende forsamling, hvor alle medlemmerne fremover er folkevalgte og dermed direkte
ansvarlige over for det indonesiske folk.

Folkets Rådgivende Forsamling har med forfatningsændringen og beslutningen om at nedsætte en
forfatningskommission beredt vejen for valgene i 2004 samt for en mere gennemgribende revision af
forfatningen.

Den Europæiske Union vil følge opmærksomt med i, hvordan de nye forordninger gennemføres, og er
indstillet på at yde den støtte, der måtte blive behov for, hvor det er muligt.

Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik
og Slovenien, de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de
associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 114/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Sudan:

Donorers/FN's hasteanmodning om uhindret humanitær adgang i Sudan

Bruxelles, den 14. august 2002

Repræsentanter for donormissioner og FN-organisationer i Khartoum bifalder de seneste fremskridt i IGAD-
fredsforhandlingerne i Machakos, Kenya, mødet mellem præsident Bashir og SPLM's formand Garang i
Kampala og aftalen om at genoptage fredsforhandlingerne i Kenya den 12. august. Vi er dog bekymrede over
den alvorlige humanitære situation, der hersker i dele af det sydlige Sudan som følge af de fortsatte militære
operationer og manglende humanitær adgang.
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Vi opfordrer Sudans regering og SPLM til at gøre en voldsom indsats på det humanitære plan som et
sidestykke til fremskridtene i fredsforhandlingerne ved at tillade relevante humanitære organisationer
øjeblikkeligt at få fri og uhindret adgang til alle nødlidende befolkninger.

Vi noterer, at begge parter allerede har indvilliget heri ved den 15. december 1999 at undertegne TCHA-
aftalen om gennemførelse af principperne for beskyttelse af og humanitær bistand til krigsramte civile. Vi
opfordrer parterne til omgående at iværksætte denne aftale.

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

* * *

Nr. 115/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om de seneste fremskridt i fredsprocessen i Sri Lanka

Bruxelles, den 20. august  2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den aftale, som Sri Lankas regering og LTTE indgik den
14. august i Oslo, om at indlede formelle drøftelser i september i Thailand. Aftalen er kommet i stand efter
en periode med generelle fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af våbenstilstandsaftalen fra februar
2002. Denne positive udvikling opfattes som et klart tegn på parternes engagement i fredsprocessen og et
væsentligt fremskridt for denne proces.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende begge parter til at sikre, at fredsforhandlingerne indledes
som planlagt, og at våbenstilstandsaftalen overholdes fuldt ud. Den Europæiske Union udtrykker sin
anerkendelse af den rolle, som Norge har spillet som mægler, og af Sri Lanka Observatørmissionens bidrag
til fredsprocessen.

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

* * *
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Nr. 116/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om ad hoc-menneskerettighedsdomstolen for forbrydelser begået i Østtimor

Bruxelles, den 21. august  2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at der er oprettet en ad hoc-menneskerettighedsdomstol
for Østtimor. Domstolen har netop afsagt sine første domme. Den Europæiske Union skal på den baggrund
udtale følgende:

Den Europæiske Union har nøje fulgt de sager, der har været ført ved den indonesiske ad hoc-
menneskerettighedsdomstol for Østtimor, men finder det betænkeligt, at denne domstol hidtil ikke fuldt ud
har taget hensyn til de voldelige begivenheder, der fandt sted i Østtimor i 1999. Den Europæiske Union har
med betænkelighed noteret sig, at så få ofre har været indkaldt som vidner, og at der ikke har været ført
vidner fra UNAMET og uafhængige observatører, der befandt sig i Østtimor på det tidspunkt.

Den Europæiske Union har også noteret sig, at vigtigt foreliggende bevismateriale fra efterforskningen i
Østtimor ikke blev taget i betragtning til støtte for sagerne ved ad hoc-menneskerettighedsdomstolen.

Den Europæiske Union forudser, at man ved at undlade at føre sådanne relevante vidner og forelægge
relevant bevismateriale risikerer at undergrave troværdigheden af domstolens afgørelser. Den Europæiske
Union er endvidere fortsat betænkelig ved ad hoc-menneskerettighedsdomstolens begrænsede
retskompetence.

Endelig ønsker Den Europæiske Union at understrege, at kun hvis personer, der har begået alvorlige
overtrædelser af menneskerettighederne og forbrydelser mod menneskeheden, bliver retsforfulgt, kan tilliden
til retssystemet øges. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Indonesiens regering til at sikre, at
domsforhandlingerne kommer til at foregå i overensstemmelse med retsstatsprincippet og i fuld
overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder.

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

* * *

Nr. 117/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Belarus

Bruxelles, den 26. juni 2002

Den Europæiske Union gentager sit ønske om at kunne byde Belarus velkommen blandt de demokratiske
stater i Europa. EU er imidlertid overordentlig betænkelig ved situationen med hensyn til
menneskerettigheder og demokrati i Belarus.
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EU har betænkeligheder med hensyn til det forslag til "lov om samvittighedsfrihed og religiøse or-
ganisationer", som blev godkendt den 27. juni af Repræsentanternes Hus og senere skal forelægges for
Republikkens Råd med henblik på endelig vedtagelse.

Hvis lovforslaget bliver endelig vedtaget, vil det yderligere svække samvittighedsfriheden i Belarus. EU
mener, at der er risiko for, at loven vil føre til diskrimination af trossamfund, idet religioner opdeles i
kategorier ud fra deres "værdi" for Belarus, at loven vil give mulighed for at indføre censur, idet det kræves,
at religiøs litteratur forelægges for de belarussiske myndigheder før distribution, og at den vil blive et middel
til regeringskontrol med religiøse organisationer, som kan pålægges sanktioner på betingelser, der ikke er
klart definerede.

Det er tvivlsomt, at loven - hvis den vedtages - vil være i overensstemmelse med de internationale aftaler,
som Belarus har indgået.

Den Europæiske Union opfordrer Republikkens Råd til ikke at vedtage loven.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 118/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om Kosovos regerings erklæring vedrørende UNMIK's arrestationer i Kosovo

Bruxelles, den 20. august 2002

Formandskabet beklager på Den Europæiske Unions vegne, at Kosovos regering har erklæret, at indsatsen
for at opretholde retsstatsprincippet i Kosovo er politisk motiveret.

EU-formandskabet er overbevist om, at de seneste tilbageholdelser er sket i overensstemmelse med
etablerede retsregler og er sket af grunde, der ikke vedrører de pågældenes etniske, nationale eller politiske
tilhørsforhold.

EU-formandskabet  opfordrer alle politikere i Kosovo til at bidrage til et samfund, der respekterer
retsstatsprincippet, og hvor retsvæsenet fungerer uden politisk påvirkning. Dette er en grundlæggende
forudsætning for fremskridt i Kosovo samt for tættere forbindelser med Den Europæiske Union.

EU støtter fuldt ud UNMIK's indsats. EU værdsætter regeringens tilsagn om at gennemføre Programmet,
men erindrer om, at det er UNMIK, der har kompetencen med hensyn til lov og orden.

* * *
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Nr. 119/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om  Amina Lawals dødsdom ved stening

Bruxelles, den 21. august 2002

Den øvre Sharia-domstol i Funtua i delstaten Katsina afviste den 19 august Amina Lawals appel indgivet
mod hendes dom fra marts 2002 for utroskab og dødsdom ved stening. Dommerpanelet fandt, at den første
retssag var blevet gennemført korrekt og, at dommen var i overensstemmelse med Sharia-loven og
straffeloven. Dommerne fandt yderligere, på linie med en tidligere afgørelse truffet i en lavere retsinstans, at
Lawal ikke ville blive henrettet, førend hun havde afsluttet amning af barnet som var født udenfor
ægteskabet – en periode sat til at udløbe i januar 2004.

EU er dybt bekymret over appeldomstolens afgørelse. EU forventer, at Amina Lawal vil have alle
muligheder for at appellere på forbundsniveau. EU vil følge sagens videre gang tæt. EU ønsker afskaffelse af
dødsstraf for dermed at bidrage til fremme af menneskelig værdighed og fremadrettet udvikling af
menneskerettighederne.

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.

* * *

Nr. 120/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om bortførelsen af humanitære hjælpearbejdere i det nordlige Kaukasus

Bruxelles, den 26. august 2002

Den Europæiske Union fordømmer de seneste bortførelser i det nordlige Kaukasus af Nina Davidovich fra
den russiske ngo Druzhba og Arhan Erkel fra Médecins Sans Frontières (Læger uden Grænser).

Sådanne handlinger kan kun forværre de allerede vanskelige humanitære forhold i regionen.

Den Europæiske Union kræver gidslernes øjeblikkelige og sikre tilbagevenden.

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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 17. OG 18. juli 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")

Plenarforsamlingen den 17.-18. juli var markeret ved deltagelsen af
Anna Diamantopoulou, medlem af Europa-Kommissionen, der holdt et indlæg om "Unionens
politik på området beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarked", og Claus Hjort
Frederiksen, beskæftigelsesminister i Danmark, som fremlagde prioriteterne i det danske
formandskabs program. De to indlæg blev begge efterfulgt af en generel debat. EØSU diskuterede
og vedtog desuden udvalgets ajourførte forretningsorden.

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

– Forsyningspligtydelser
 Ordfører: Bernardo Hernández Bataller  (Gruppen Andre Interesser - E)
– Reference: Sonderende udtalelse - CES 860/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 Formanden for Kommissionen, Romano Prodi, anmodede først på plenarforsamlingen i

november 2001 og efterfølgende i et brev af 10. januar 2002 EØSU om at udarbejde denne
sonderende udtalelse.

 
 Forsyningspligtydelser spiller en afgørende rolle i borgernes daglige tilværelse og er en af

den europæiske samfundsmodels grundlæggende værdier. EØSU mener derfor:
 

– at EF-traktatens artikel 3 bør omfatte en omtale af forsyningspligtydelser på den
oversigt over aktiviteter, som Fællesskabet skal sætte i værk for at nå sine mål

 
– at Kommissionen bør forelægge et forslag til et fleksibelt rammedirektiv, som

konsoliderer de politiske principper vedrørende tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse. Endvidere vil der i nogle tilfælde blive behov for
sektorspecifikke direktiver udover rammedirektivet

 
– at der må udformes et beskyttelsessystem for at værne om forbrugernes rettigheder

og sikre, at de overholdes – på en hurtig og effektiv måde
 
– at leverandørerne af forsyningspligtydelser af hensyn til en bedre demokratisk

inddragelse og større borgerindflydelse skal rådføre sig med brugerne, herunder især
forbrugerorganisationer, og med arbejdstagerne og deres repræsentanter, hvad angår
tilrettelæggelsen af tjenesteydelserne

 
– at der kunne oprettes et observationscenter for forsyningspligtydelser, som skal

vurdere, på hvilke vilkår disse ydelser leveres i medlemsstaterne
 

– at tjenesteydelser, som har forbindelse med nationale undervisningssystemer og med
obligatorisk medlemskab af basale socialsikringsordninger, og tjenesteydelser, som
leveres af almennyttige, sociale, velgørende eller kulturelle organisationer,
udtrykkeligt bør undtages fra konkurrencereglerne og reglerne om det indre marked
på grundlag af sondringen mellem økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter
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 at der specifikt bør sættes fokus på levering og finansiering af public service radio- og tv-
virksomhed for at sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder.

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (Tlf.: 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)

 
 * * *

 
 
 2. SAMHØRIGHED OG REGIONALPOLITIK

 
– Strategi for økonomisk og social samhørighed i EU
 Ordfører: Campbell Christie (Gr. I – UK)

 
– Reference: Initiativudtalelse CES 866/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU ønsker med denne udtalelse at yde sit bidrag til debatten om den fremtidige

samhørighedspolitik. Med udgangspunkt i de hidtil opnåede resultater og i de
objektive vanskeligheder, som denne politik vil støde på i nær fremtid, fremhæver
EØSU de udfordringer, som EU skal tage op (udvidelse, globalisering, forværrelse af
centrum/periferi-dynamikken, makroøkonomisk stabilitet etc.), og opstiller en række
tiltag, som efter ØSU's mening skal iværksættes:

 
– opretholdelse af mål 1-støtten efter 2006

 
– overvindelse af udvidelsens negative statistiske indvirkning på det gennemsnitlige

BNP per capita
 

– forhøjelse af det aktuelle loft over strukturfondsmidlerne på 0,45% af BNP
 

– oprettelse af en budgetfacilitet til stabilisering af regionalindkomsten i tilfælde af
uventede økonomiske chok

 
– konsolidering af ordningen med fællesskabsinitiativer

 
– anvendelse af den åbne koordinationsmetode i forbindelse med løsning af

økonomiske og sociale samhørighedsproblemer i mål 2-regioner
 

– prioritering af investeringer i tilbagestående regioner.
– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata.@esc.eu.int)

 
 * * *
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– Samhørighedspolitikkens fremtid i relation til udvidelsen og overgangen til den
videnbaserede økonomi

 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – F)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 848/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 I denne tillægsudtalelse om den anden rapport om den økonomiske og sociale

samhørighed, som blev vedtaget den 25. april 2001, fremsætter EØSU et ønske om at
foretage en grundlæggende reform af principperne, de generelle betingelser samt
strukturerne og metoderne inden for samhørighedspolitikken i relation til
ansøgerlandenes tiltrædelse af EU.

 
 Med henblik på at foretage den nødvendige forenkling af procedurerne ønsker EØSU at

oprette en samlet fond, der er tilstrækkelig smidig, og som vil bidrage til at skabe større
forenkling og større synlighed.

 
– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int)
 

 * * **
 
 
 
 3. ERHVERVSMILJØET, HANDEL OG DET INDRE MARKED
 
– "Direkte erhvervsbeskatning"
 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen - F)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 850/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU støtter i første række Europa-Kommissionens forslag om at fremskynde

bestræbelserne på at undgå dobbeltbeskatning, og det bifalder i særdeleshed forslaget
om et "fælles EU-forum for interne afregningspriser".

 
 EØSU finder det nødvendigt at skabe gennemsigtighed i skatteordningerne i EU, da

dette er en forudsætning for fair konkurrence. Set ud fra denne synsvinkel er det
fjerde alternativ, som Kommissionen foreslår – et harmoniseret beskatningsgrundlag –
det eneste, der opfylder dette mål.
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 Målet om et harmoniseret beskatningsgrundlag for samtlige virksomheder i EU er foreneligt
med EU-medlemsstaternes og regionernes skattemæssige suverænitet, idet disse beholder
deres beføjelse til at fastsætte skattens omfang. Det skal i denne forbindelse understreges, at
et harmoniseret beskatningsgrundlag i kraft af den gennemsigtighed, som det vil indebære,
vil gøre det muligt for de økonomiske aktører at øve et stærkt pres på de nationale
myndigheder, hvilket ikke er tilfældet i dag, hvor skatteordningerne er så uigennemskuelige.

 
 EØSU går ind for, at processen hen imod et harmoniseret beskatningsgrundlag prøvekøres

af virksomheder, som har valgt en europæisk statut, selvom disse virksomheder naturligvis
ikke bør skattebegunstiges i forhold til andre virksomheder. Som et incitament og ud fra
ønsket om at gøre europæiske statutter attraktive, kunne man foreslå dem at operere med et
konsolideret beskatningsgrundlag, jf. Kommissionens alternativ to, hvilket ville indebære en
forenkling for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter.

 
– Kontaktperson: Alberto Allende
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
 
– Kontrol med fusioner
 Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen - S)

 
– Reference: KOM(2001) 745 endelig – CES 862/2002

 
– Hovedpunkter:

 
 EØSU finder det positivt, at Kommissionen nu indleder debatten om, hvordan hele det
europæiske system vedrørende fusionskontrol kan forbedres, og fremlægger konstruktive
forslag herom med henblik på at gøre den europæiske fusionskontrolprocedure hurtigere og
mere enkel.
 
 EØSU's udtalelse gennemgår desuden i detaljer de jurisdiktionsspørgsmål, materielle
spørgsmål og procedurespørgsmål, som grønbogen rejser.
 

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

 
 
– Særordning for rejsebureauer
 Ordfører: Kenneth Walker (Arbejdsgivergruppen  - UK)
 
– Reference: KOM(2002) 64 endelig - 2002/0041 CNS – CES 852/2002
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– Hovedpunkter: 
 
 Overordnet set hilser EØSU Kommissionens forslag velkommen, men
 

– beklager imidlertid, at anvendelsen af en generel fortjenstmargenberegning er blevet
overladt til medlemsstaterne

 
– er bekymret over de potentielle vanskeligheder, der er forbundet med "opt-out"-ordningerne

og forudser, at der vil opstå vanskeligheder i forbindelse med at få rejsearrangører etableret
uden for EU til at acceptere det ændrede system. Medmindre der kan findes en
tilfredsstillende måde at løse dette problem på, vil incitamentet for rejsearrangører, der er
etableret i EU, til at flytte deres virksomhed uden for EU, ikke blive fjernet.

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

 
 
– Europæisk aftaleret
 Ordfører: Daniel Retureau (Arbejdstagergruppen – F)

 
– Reference: KOM(2001) 398 endelig – CES 836/2002

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
– Told 2007
 Ordfører: John Simpson (Gr. III – UK)

 
– Reference: KOM(2002) 26 endelig - 2002/0029 COD – CES 837/2002

 
– Kontaktperson: Jakob Andersen
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
– Forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i det indre marked (Fiscalis 2007-

programmet)
 Ordfører: José Bento Gonçalves (Gr. III - P)
 
– Reference: KOM(2002) 10 endelig - 2002/0015 COD – CES 851/2002
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– Hovedpunkter: 

 
 Udvalget afgiver en positiv udtalelse om Kommissionens forslag om at skabe kontinuitet i
forhold til det første Fiscalis-program ved at tilpasse det til de nye økonomiske og
skattemæssige realiteter og ved at give ansøgerlandene særlig opmærksomhed og – som
udvalget anbefalede i 1997 – ved at udvide Fiscalis 2007-programmet til også at omfatte
direkte beskatning.

 
– Kontaktperson: Alberto Allende
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)
 
 
– Strategien for det indre marked - 2002
 Ordfører: Kenneth Walker (Arbejdsgivergruppen - UK)

 
– Reference: KOM(2002) 171 endelig – CES 871/2002
 
– Hovedpunkter:
 

 Kommissionens meddelelse er den tredje årlige evaluering af strategien for det indre
marked, som blev lanceret i november 1999. Den samler de forskellige elementer i
politikken for det indre marked i ét enkelt dokument og giver en køreplan for de næste 18
måneder. Den bygger på en analyse af de områder, hvor det indre marked stadig trænger til
at blive forbedret, og opstiller en række målrettede aktioner, som skal råde bod herpå.
 
 EØSU noterer sig Kommissionens indrømmelse af, at den selv har overskredet visse
tidsfrister, f.eks. vedrørende handlingsplanen om bedre lovgivning, hvilket Udvalget
allerede har henledt opmærksomheden på i en anden udtalelse. Ikke desto mindre er EØSU
enig med Kommissionen i, at hovedparten af skylden for denne mangel på fremskridt ligger
hos Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne.
 
 At inkorporere EU-lovgivningen i national lovgivning på en sådan måde, at man får
tilvejebragt den grad af harmoni, som er nødvendig for at forvandle det indre marked til en
realitet, kræver, at en række forudsætninger opfyldes, således at processen kan føres til ende.
Blandt de vigtigste forudsætninger er:
 

– at lovgivningen gennemføres ensartet og rettidigt

– at der tilvejebringes den administrative kapacitet, som er nødvendig for en effektiv
implementering

– at der er politisk vilje til at garantere håndhævelsen.
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 Udtalelsen kommenterer – og tilslutter sig generelt – Kommissionens forslag om målrettede
aktioner på følgende områder:

 
– Modernisering af markederne
– Forbedring af erhvervsmiljøet
– Opfyldelse af borgernes behov
– Forberedelse af udvidelsen.
 
– Kontaktperson: Jakob Andersen
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 
 4. UDVIDELSE

 
– Rumæniens tiltrædelsesforberedelser
 Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – F)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 858/2002
 
– Hovedpunkter:

 
 For at Rumæniens tiltrædelse af EU skal lykkes, er det væsentligt, at det organiserede
civilsamfunds centrale rolle i et demokratisk samfund ikke kun anerkendes i teorien,
men også gennemføres i praksis både via en social dialog og en civil dialog, som endnu
ikke er tilstrækkeligt udviklede.
 
 Generelt set mener EØSU, at Rumænien har gjort stadige fremskridt i vedtagelsen af EU's
regelværk, men disse fremskridt modsvares ikke nødvendigvis i forbedringer af den
administrative kapacitet og iværksættelsen af denne lovgivning.

 
– Kontaktperson: Nicola Murray
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 28 e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
 
– Sloveniens tiltrædelsesforberedelser
 Ordfører: Roberto Confalonieri (Gruppen Andre Interesser – I)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 870/2002
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– Hovedpunkter: 
 

 EØSU hilser det velkomment, at Slovenien har gjort fremskridt i sine
tiltrædelsesforberedelser.
 

 Det understreger, at Slovenien udviser maksimal vilje og evne til at tilpasse sig EU på alle
områder, lige fra det politisk-institutionelle til det økonomiske og sociale område, på det
kulturelle plan og hvad angår kommunikation. Det bekræftes dels af overtagelsen og
iværksættelsen af 90% af kapitlerne i EU-retten, dels af udviklingen inden for handel og
samarbejde, hvor de største partnere i  rækkefølge er Tyskland, Italien, Frankrig og Østrig.
 
 EØSU understreger den strategiske vigtighed af Sloveniens tiltrædelse af EU for stabiliteten
i Balkanregionen.
 
 Det konstaterer, at Slovenien har vundet fodfæste og er i færd med at bestyrke sin stilling på
markeder, der har stor betydning for EU. EØSU behandler følgende punkter i sin udtalelse:
 

– Sloveniens historisk-kulturelle identitet og mindretal i EU-perspektiv,

– Omstillingsprocessen: stabilitet og samhørighed, vanskeligheder og muligheder,

– Arbejdsmarkedsparternes rolle og fremtidige udviklingsstrategier,

– Situationen i Slovenien på områderne miljø, transport, turisme, sociale tjenesteydelser og
forbrugerbeskyttelse.

 
 EØSU bemærker, at overgangen fra et monokratisk system til et pluralistisk
demokrati, omstillingen fra planøkonomi til markedsøkonomi, den deraf følgende
ændring af samfundet og af de sociale relationer, af de behov og de aspirationer, der
ligger til grund for den enkeltes og fællesskabets adfærdsmønster, orienterer sig efter
de eksisterende modeller i EU.
 

– Kontaktperson: Jacques Kemp
 (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)
 

 * * *
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 5. BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE
 

 
– Ny strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
 Ordfører: Ordfører: Thomas Etty (Arbejdstagergruppen – NL)
 
– Reference:  KOM(2002) 118 endelig – CES 855/2002
 
– Hovedpunkter: 
 

 EØSU henleder opmærksomheden på sin tidligere sonderende udtalelse, som
Kommissionen i vid udstrækning har taget hensyn til. Der tages fat på de vigtigste
problemer i forbindelse med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, men der mangler klart
en handlingsplan. Denne udeladelse må give anledning til bekymring. Udvalget ser en
direkte sammenhæng med de betænkeligheder om manglende ressourcer, som det gentagne
gange har givet udtryk for i en række udtalelser inden for det sidste par år. Udvalget
opfordrer Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en handlingsplan for gennemførelse
af strategien.
 
 Afsnittene om køn og alder i meddelelsens analytiske del afspejles ikke i meddelelsens
handlingsorienterede afsnit. De tal, Kommissionen anfører vedrørende følgerne af
manglende arbejdskvalitet ("non-quality"), forekommer alt for lave.
 
 Vigtige aspekter vedrører den planlagte lovgivning om ergonomiske aspekter. Direktivet om
arbejde ved skærmterminaler slår ikke til, hvis der skal indføres yderligere foranstaltninger,
eftersom der er adskillige RSI-risikofaktorer, der intet har med skærmarbejde at gøre.
Udvalget henviser til de bemærkninger om psykologiske risikofaktorer, som det fremsatte i
sin tidligere udtalelse.
 
 Udvalget noterer med interesse Kommissionens strategi til fremme af trivsel på
arbejdspladsen.
 
 Et kerneelement i udvalgets sonderende udtalelse var dets forslag om åben koordination.
EØSU havde gerne set en mere konkret støtte hertil. Det burde ikke være nødvendigt at
opfordre medlemsstaterne til at opnå fælles præcise mål for reduktion af arbejdsrelaterede
ulykker og sygdomme. Det må kunne forventes af dem.
 
 Udvalget er noget skuffet over den relativt ringe opmærksomhed, Kommissionen skænker
små og mellemstore virksomheder.
 
 Meddelelsen kommer ikke ind på anerkendelsen af arbejdsrelaterede sygdomme. Udvalget
understreger betydningen af harmoniserede statistikker om arbejdsrelaterede ulykker og
sygdomme.
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 Udvalget vil gerne støtte Kommissionens idé om oprettelse af et "observatorium for
risikoovervågning", især af nye risici. Kommissionen opfordres kraftigt til at sikre, at den
offentlige indkøbspolitik indeholder en bestemmelse om sundhed og sikkerhed. Der bør kun
indgås kontrakter med leverandører, som har en forsvarlig sundheds- og sikkerhedspolitik.

 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
– Statsstøtte til beskæftigelse
 Hovedordfører: Gustav Zöhrer (Arbejdstagergruppen - A)

– Reference: EFT C 88/2 af 14.04.2002 – CES 864/2002.

– Hovedpunkter:
 

 EØSU støtter de store linjer i forslaget. Men:
 
– Den foreslåede forordning bør også kunne finde anvendelse på støtte til projekter til fremme af

"beskyttede arbejdspladser". Sådanne projekter kan ikke ligestilles med kommercielle
foretagender.

 
– EØSU foreslår, at man fastsætter den maksimale bruttostøtteintensitet til 20% for virksomheder

og organisationer på det sociale område.
 

– Der skal også tages hensyn til en eventuel ændring af henstillingen af 3. april 1996 om
definitionen på små og mellemstore virksomheder i nærværende forordnings gyldighedsperiode.

 
– Unge, som allerede har haft beskæftigelse i forbindelse med vekseluddannelse, bør også være

omfattet af forordningen.
 
– De foreslåede aldersgrænser forekommer udvalget at være for rigide.
 
– Gennemsnitsperioden på to år for udregning af arbejdsløshedsprocenter for kvinder forekommer

for lang.
 
– Kommissionen har valgt en for restriktiv definition af handicappede arbejdstagere.
 
– Der bør anvendes en enklere metode til beregning af støtteintensiteten.

 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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– "Sundhed og sikkerhed: Selvstændige"
 Ordfører: Christa Schweng (Gr. I – A)

– Reference: KOM(2002) 166 endelig -2002/0079 CNS – CES 863/2002

– Hovedpunkter:
 

 ØSU bifalder, at Kommissionen har forelagt et forslag om et ikke-bindende instrument, men
beklager, at den ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til forskellen mellem selvstændige
og arbejdstagere. Efter ØSU's opfattelse bør de selvstændige kun omfattes af lovgivningen
om sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse, hvor de kan indebære en risiko for arbejdstagere.
 
 Endvidere gør ØSU opmærksom på, at rammedirektivet 89/391, som medlemsstaterne har
omsat til national ret, fastlægger rettigheder og pligter for arbejdstagerne og arbejdsgiverne.
Den klare ansvarsfordeling, der foreligger i rammedirektivet, ville ikke være mulig, hvis de
selvstændige blev medomfattet.

 
 Det ville være godt, om Rådets henstilling ikke bare omhandlede lovgivningsmæssige
foranstaltninger, men også foranstaltninger, der kunne øge de selvstændiges bevidsthed om
egen sikkerhed og sundhed.
 
 ØSU bifalder og støtter henstillingen om, at de selvstændige skal have adgang til tjenester
og/eller organer, så det sikres, at relevant information er til rådighed for dem. Ligeledes
bifalder udvalget henstillingen om adgang til efteruddannelse.

 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
 
– Handicappedes integrering i samfundet
 Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (Gruppen Andre Interesser – E)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 853/2002
 
– Hovedpunkter:

 
 EØSU opstiller følgende konkrete forslag til handicappedes integrering i samfundet:
 

– udarbejdelse af et særligt handlingsprogram for handicappede på EU-plan;
 
– støtte til udarbejdelsen af en åben koordineringsmetode på handicapområdet;
 
– sikring og styrkelse af repræsentative handicaporganisationers deltagelse i dialogen med

borgerne på EU-niveau og inddragelse af velfærdsorganisationer og -fonde;
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– vedtagelse af et EU-direktiv, baseret på artikel 13, der forbyder forskelsbehandling over for

handicappede overalt i samfundet.
 

 Med henblik på at øge beskæftigelsesprocenten for handicappede bør medlemsstaterne i EU
sikre en hurtig implementering af EU-direktivet om ligebehandling på arbejdspladsen.
Kommissionen bør fremsætte et forslag om at styrke den nuværende retningslinje nr. 7 i
retningslinjerne for beskæftigelsen. Arbejdsmarkedets parter på EU-niveau bør overveje at
anvende EU's sociale dialog til at foreslå nye initiativer til beskæftigelse af handicappede.
EU-direktiverne om offentlige købsaftaler bør ændres, således at offentlige myndigheder får
mulighed for at anvende beskæftigelse af handicappede som et kriterium for ordretildeling,
og endelig bør oplysninger om de handicappedes situation på arbejdsmarkedet være en fast
bestanddel af EU-undersøgelsen af arbejdsstyrken.
 

– Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg forpligter sig herved til at medtænke
handicapspørgsmål i alle aspekter af sit arbejde og vil tage aktiv del i evalueringen af Det
Europæiske Handicapår i 2003.

 
– Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
– Familiesammenføring
 Ordfører uden studiegruppe: Dario Mengozzi (Gruppen Andre Interesser – I)
 
– Reference: KOM(2002) 225 endelig – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002
 
– Hovedpunkter:
 

 Retten til familiesammenføring indkapsles i  Kommissionens nye forslag i en række
procedurer, som er mere restriktive end den nugældende lovgivning. Ændringerne afspejler
den fremherskende tendens i debatten i Rådet.
 
 Følgende ændringer synes at være de mest vidtrækkende:
 

– Bestemmelsen om, at der skal være “en velbegrundet udsigt til at opnå varig opholdsret”.
– Undtagelsen i det sidste afsnit i artikel 4, stk. 1, giver en medlemsstat mulighed for i tilfældet

med børn over 12 år “at undersøge, om barnet opfylder et kriterium om integration, hvis dens
lovgivning på datoen for vedtagelsen af dette direktiv foreskriver en sådan undersøgelse”.

– Tidsfristen for myndighedernes svar på ansøgningen om familiesammenføring forlænges fra
seks måneder til ni måneder.

– Medlemsstaterne kan kræve, at referencepersonen har haft ophold på deres område i op til to år.
– Den familiemæssige tilknytning kan efterprøves (artikel 5, stk. 2) gennem samtaler og andre

undersøgelser, som efter medlemsstaternes skøn måtte være nødvendige.
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– “Sanktioner og retsmidler”, hvor det anses for normalt at forlange en ulastelig opførsel af
tredjelandsstatsborgere i forhold til familien, hvilket normalt ikke kan afkræves af EU-borgere.

 
 EØSU er imod de vidtrækkende ændringer af forslaget fra 1999. Det vil dog ikke formelt
afgive en negativ udtalelse om forslaget i håbet – snarere end i overbevisningen – om, at
denne afsluttende behandling fører frem til en hurtig afslutning af proceduren og en endelig
vedtagelse af direktivet.
 

– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
– Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
 Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (Gr. III - F)
 Medordfører: Christoforos Koryfidis (Arbejdstagergruppen – EL)
 
– Referencer: KOM(2002) 89 endelig – CES 856/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU agter at deltage aktivt i evalueringen af dagsordenen ved midtvejsevalueringen i

2003, som ikke ligger så langt ude i fremtiden. Udvalget ønsker imidlertid på nuværende
stadium at understrege følgende:

 
 Anerkendelsen af fattigdommens multidimensionelle karakter er et stort fremskridt. På trods

heraf er der imidlertid behov for at gå endnu længere i den retning. Det endelige mål bør
være adgang til alle grundlæggende rettigheder. EU bør være mere opmærksom på og mere
opfindsom med hensyn til spørgsmål, der vedrører asylret og indvandring samt gå mere i
dybden med spørgsmålet om, hvad der vil ske på det sociale område som følge af
udvidelsen. I resultattavlen lægger man fortsat ikke tilstrækkelig vægt på den rolle, som de
almennyttige sociale tjenester, der medvirker til at fremme almennyttige interesser inden for
EU, spiller. I forbindelse med gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden bør man også tage de ikke-institutionelle grupperinger, der ledes af såkaldt
"socialt udstødte" personer, i betragtning. EØSU understreger behovet for at styrke
synergien mellem beskæftigelses- og regionalpolitikkerne i relation til de forskelle, der er
mellem EU's regioner med hensyn til arbejdsløshed og social udstødelse. Endelig minder
EØSU igen om, at der må gøres fremskridt i det vanskelige arbejde med at etablere
kvalitetsindikatorer.

 
– Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
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– Ændring- Socrates
 Ordfører: Giannino Bernabei (Arbejdsgivergruppen - I)
 
– Reference: KOM(2002) 193 endelig – CES 854/2002
 
– Hovedpunkter:

EØSU ser positivt på forslaget om en teknisk ændring vedrørende de nærmere bestemmelser for tildeling af
finansiel støtte til projekter under dette program.

EØSU anmoder imidlertid Kommissionen om at være opmærksom på, at det ikke er nok at forenkle
den foreslåede samfinansieringsordning yderligere og bringe den i bedre overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, men at det også er nødvendigt at: 1) sikre sammenhæng, koordinering
og gennemsigtighed i de omfattende og komplekse decentraliserede aktioner i et udvidet EU, 2)
forbedre oplysning og udbredelse af resultater, 3) skabe større og bedre synergi med andre EU-
programmer, 4) sikre effektiviteten af den nye ramme af indikatorer, standardisering og
sammenlignelighed af oplysninger, overvågning og kontrol for at gennemføre konsekvensanalyser
med sigte på en bedre udnyttelse af og bedre retningslinjer for Socrates-programmets aktioner, uden
at dette påfører støttemodtagerne unødige og belastende administrative byrder, 5) strømline og
fremskynde procedurerne yderligere, især hvad angår udbetaling af de ofte meget beskedne beløb.

– Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 
 6. FØDEVARER OG LANDBRUG
 
– Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter
 Ordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (Gr. III – E)

 
– Reference: KOM(2002) 139 endelig - 2002/0066 CNS – CES 845/2002

 
– Hovedpunkter:
 

 EØSU sætter pris på systemerne for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og
geografiske betegnelser, da de er et effektivt middel til beskyttelse af forbrugernes
rettigheder og imødekommer forbrugernes legitime ønsker om sikre fødevarer af kvalitet.
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 Udvalget mener, at man må forhindre en svigagtig anvendelse af en betegnelse for
produkter, og anmoder Kommissionen og Rådet om at skærpe kontrolforanstaltningerne.
EØSU opfordrer også  Kommissionen til at udforme en så aggressiv strategi som muligt for
at sikre en bedre beskyttelse af BOB og BGB inden for TRIPs-aftalens rammer, således
at det beskyttelsesniveau og de krav, der gælder på EU-markedet, tilgodeses fuldt ud.
 
 For at fremme udviklingen i endnu flere landdistrikter finder udvalget, at udvidelsen af bilag
II i forordning nr. 2081/92 med andre landbrugsprodukter er helt på sin plads.
 
 Udvalget støtter de nye ændringer, som Kommissionen har foreslået for at beskytte de
europæiske oprindelsesbetegnelsers ret til international anerkendelse. På den måde får
alle medlemslande mulighed for at gøre indsigelse mod en registrering, hvilket desuden kan
forebygge konflikter.
 
 Efter EØSU's mening, er det rimeligt at foreslå en gensidighedspolitik, som åbner mulighed
for at registrere produkter fra tredjelande på EU's marked, hvis der til gengæld gives
mulighed for samme beskyttelse af EU's produkter uden for EU.
 
 Endelig understreger EØSU vigtigheden af at fremme produktionen af
BOB/BGB-produkter.
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
 (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 
– Grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer
 Ordfører: José Maria Espuny Moyano (Arbejdsgivergruppen – E)

 
– Reference: KOM(2002) 85 endelig - 2002/0046 COD – CES 846/2002

 
– Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf.: 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
 
– Handel med frø af olie- og spindplanter
 Ordfører: Claude Sabin (Gruppen Andre Interesser - F)
 
– Reference: KOM(2002) 232 endelig - 2002/0105 CNS – CES 847/2002
 
– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
 (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 
 

 * * *
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 7.  MILJØ, ENERGI OG FORSKNING
 

– Forskning og energi
 Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - D)

 
– Reference: Tillægsudtalelse - CES 838/2002

 
– Hovedpunkter:
 

 At garantere billig, miljøvenlig og bæredygtig energiforsyning i EU hører til kernepunkterne
i beslutningerne på møderne i Lissabon, Göteborg og Barcelona.
 
 Udvalget opfordrer kraftigt Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en strategi for
integreret, europæisk energiforskning, hvoraf et fremtidigt europæisk
energiforskningsprogram kan afledes.
 
 Det tematiske indhold af det forskningsprogram, der skal udformes, bør tage hensyn til alle
relevante aspekter set ud fra brugersiden – såsom husholdninger, bygninger, erhvervslivet
og trafik – samt de forskellige teknikker i forbindelse med forsyning, omdannelse, fordeling
og anvendelse, inkl. energibesparelser og udvikling af nye koncepter.
 
 Udvalget appellerer til regeringerne, erhvervslivet og medlemsstaternes forskningscentre om
at medvirke til en sådan europæisk strategi og til at deltage i et europæisk
energiforskningsprogram.

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

 
– Miljøansvar
 Ordfører: María Sánchez Miguel (Arbejdstagergruppen - E)

 
– Reference: KOM(2002) 17 endelig - 2002/0021 COD – CES 868/2002

 
– Hovedpunkter:

 
 EØSU bifalder den objektive miljøansvarsordning, idet den i kraft af sin forebyggende
karakter kan fremme en bedre gennemførelse af miljølovgivningen, der ofte ikke
overholdes.
 
 Udvalget påpeger visse begrænsninger, specielt hvad angår direktivets anvendelsesområder,
begrænsningen af skader på biodiversiteten til områder beskyttet af Red Natura 2000 og den
manglende overholdelse af de internationale traktaters bestemmelser om miljøansvar.
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 Udvalget opfordrer desuden til at udarbejde en bedre definition af begreberne
"biodiversitet",  "kvalificeret organ", som skal arbejde med miljøansvar, "miljøskade" og af
kompetencefordelingen mellem de forskellige myndigheder med henblik på at undgå
overlapninger og gentagelser.
 

 Hvad angår finansiel sikkerhedsstillelse udtrykker EØSU bekymring for, at
virkningen af direktivforslaget udhules, hvis det ikke er obligatorisk at tegne en
miljøansvarsforsikring, og foreslår derfor at oprette nationale eller regionale fonde
finansieret af indtægterne fra økonomiske sanktioner i forbindelse med manglende
overholdelse af direktiverne i bilag I.
 

– Kontaktperson: Silvia Calamandrei
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail:silvia.calamandrei@esc.eu.int)

 
 

– Transeuropæiske ne  energi
 Ordfører: Alexander-Michael von Schwerin (Arbejdstagergruppen – D)
 
– Reference: KOM(2001) 775 endelig - 2001/0311 (COD) – CES 865/2002

 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
 

– Deltagelsesregler – 6. FTU-rammeprogram (Euratom)
 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen - F)

 
– Reference: KOM(2002) 823 endelig/2 – 2001/0327 CNS – CES 867/2002

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

 
– Eksport og import af farlige kemikalier
 Ordfører: Georgios Sklavounos (Gruppen Andre Interesser – EL)

 
– Reference: KOM(2001) 803 endelig - 2002/0026 ACC – CES 844/2002

 
– Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tlf: 32 2 546 91 09 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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– Kontrol med højaktive strålekilder
 Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - D)
 
– Reference:  KOM(2002) 130 endelig – CES 843/2002

 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 

 8. TRANSPORTPOLITIK
 
– Hvidbog om transportpolitik frem til 2010
 Ordfører: Gabriel García Alonso (Arbejdsgivergruppen – E)
 
– Referencer: KOM(2001) 370 endelig – CES 869/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU hilser med interesse hvidbogen om transportpolitikken velkommen, men kritiserer, at

problemstillingerne og løsningsforslagene behandles for meget over en bank, både på
regionalt og økonomisk, socialt, miljømæssigt og kulturelt plan. Forholdene og
omstændighederne er forskellige i de femten medlemsstater, og der er derfor behov for
forskellige indfaldsvinkler. EØSU mener dog, at:

 
– visse af de foranstaltninger til sikring af en "reguleret konkurrence", der foreslås for at skabe

bedre balance mellem transportformerne, bør ikke forvride konkurrencen. Udvalget er imidlertid
enigt i, at princippet om "reguleret konkurrence" skal gælde for tjenesteydelser af almen
økonomisk interesse, som det er tilfældet med de forskellige former for offentlig transport;

 
– den strategiske betydning, godstransport har for landes udvikling og for forsyning af bjergrige

og isolerede regioner, øregioner og regioner i den yderste periferi med et begrænset økonomisk
potentiale, ikke bør glemmes. Målet om inkorporering af transport i en politik og strategi for
bæredygtig udvikling bør tage sigte på at styre efterspørgslen i retning af de mest
underudnyttede, sikreste og mest miljøvenlige transportformer med henblik på at opnå en mere
afbalanceret anvendelse af transportformerne;

 
– der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til den kollektive trafiks rolle i henseende til personers

mobilitet. Man bør forsøge at fremme i stedet for at straffe alternativer til privatbilisme;
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– Kommissionen i de transportpolitiske mål og sine handlingsprogrammer bør indføje en

forbedring af energi- og transporteffektiviteten. Blandt de mulige konkrete foranstaltninger
kunne medtages anvendelse af lastbiler, som forbruger mindre brændstof og forurener mindre,
og anvendelse af alternative brændstoffer.

 
– Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf.: 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
– Intermodal transport (Marco Polo)
 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen - F)
 
– Reference: KOM(2002) 54 endelig - 2002/0038 COD – CES 842/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 Udvalget godkender ud fra en samlet betragtning forordningsforslaget om

Marco Polo-programmet, men foreslår at supplere programmet med nogle meget konkrete
tiltag, hvoraf følgende kan nævnes:

 
– Kontrol og sanktioner i tilfælde af overtrædelse af social- og arbejdsmarkedslovgivningen bør

styrkes.
 

– Der bør afsættes offentlige midler til finansiering af trafikoverflytningsinfrastrukturer.
 

– Der bør stilles krav om tilsagn fra operatørernes side om, at universaltjenesterne vil eksistere på
lang sigt.

 
– Det bør allerede nu forudses at forlænge Marco Polo-programmet indtil 2010.

– Det bør overlades til et forvaltningsudvalg at overvåge de iværksatte aktioner.
 

– Man bør forudse muligheden for at medtage projekter, der inddrager lufttransport og transport
pr. rørledning.

 
– Man bør tillade projekter, der er lokaliseret på én enkelt medlemsstats territorium, hvis effekten

af dem er til gavn for international transport.

– Der bør udarbejdes en "europæisk vejledning" over multimodale trafikoverflytningsplatforme
med alle deres karakteristika.
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 For at reducere overbelastningen af vejene og forbedre det europæiske transportsystems

miljøpræstationer, hvilket er sigtet med Marco Polo-programmet, finder Udvalget det
nødvendigt at føre en samlet politik, der ændrer visse former for økonomisk adfærd, samt at
øge finansieringskilderne i passende omfang.

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
 
– Det Fælles Luftrum – Etablering af Det Fælles Luftrum
 Ordfører: Bill Tosh (Arbejdsgivergruppen - UK)

 
– Reference: KOM(2001) 123 endelig – 2001/0060 COD;
 KOM(2001) 564 endelig – 2001/0235-0236-0237 (COD) – CES 839/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU mener, at en række detaljer i Kommissionens forslag bør finpudses, især

vedrørende de nye rammer, høringssystemet og opstillingen og overvågningen af mål.
 
 EØSU mener derfor, at:
– supplerende foranstaltninger med henblik på at udvikle yderligere startbanekapacitet og anden

infrastruktur på jorden er afgørende, hvis luftrumskapaciteten skal udnyttes optimalt.
 
– idéen om, at sikkerhed er vigtigere end alle andre aspekter af disse forslag, bør indarbejdes i alle

forslagenes elementer.  Det forventes derfor, at der fastlægges nogle standarder, som ajourføres
fortløbende.

 
– Fællesskabet skal stille hensigtsmæssige instrumenter til rådighed til initiativer til ny forskning

og teknologi, så man sikrer, at kompetencecentre skabes og bevares.
 
– afgifterne for luftrumsbrugerne må være gennemsigtige, så man sikrer, at der tilvejebringes de

rette incitamenter til at matche investeringer med forbrugerefterspørgsel.
 
– endelig må den europæiske regeludstedende myndighed sikre, at betalingsordninger anerkender

og belønner investeringernes effekt, uanset hvor i kæden denne kommer til udtryk.
 

– Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf.: 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 
– Boardingafvisning
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen - DK)
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– Reference: KOM(2001) 784 endelig - 2001/0305 (COD) – CES 840/2002
 

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

 
 

– Sikkerhed i forbindelse med tredjelandes luftfartøjer
 Ordfører: Sergio Santillan Cabeza (Arbejdstagergruppen – E)
 
– Reference:  KOM(2002) 8 endelig - 2002/0014 COD – CES 841/2001

 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 9. INSTITUTIONELLE ANLIGGENDER – NYE STYREFORMER
 
– Justering af bestemmelserne vedrørende udvalg, der bistår Kommissionen
 Hovedordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser - E)
 
– Reference: KOM(2001) 789 endelig – 2001/0313 (AVC)
 2001/0314 (COD)
 2001/0315 (CNS)
 2001/0316 (CNS) – CES 861/2002
 
– Hovedpunkter:

Kommissionens forslag sigter mod at harmonisere og forenkle høringsproceduren (komitologi).

EØSU fremhæver Kommissionens forslag som et betydningsfuldt skridt mod en koordineret strategi, som
forenkler EU-retten og forbedrer EU's evne til styring.

EØSU foreslår:

for det første, at den informationsprocedure, som har været fulgt over for Europa-Parlamentet,
udstrækkes til også at finde anvendelse for EØSU;

og for det andet, at de udvalg, som bistår Kommissionen, og som tæller repræsentanter for det civile
samfund, informeres i henhold til deres respektive beføjelser.

Kontaktperson: Fritz Rath
(Tlf. : 00 32 2 546 92 50 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

* * *
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