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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 26/02 Nyt kontor til brug for tidligere medlemmer

Nr. 27/02 Frist for indgivelse af anmodninger om omkostningsgodtgørelse og andre
godtgørelser for 2001

Nr. 28/02 Legionella situation in the LOW building

Nr. 29/02 Transportservice i Strasbourg

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

Et svensk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 10. oktober 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV)

i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet
med virkning fra den 1. oktober 2002.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 23. september 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Johan VAN HECKE

var blevet medlem af Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe (ELDR) med virking fra den
18. september 2002.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER                                    (Situationen den 11.10.2002)

Stiller Emne Nr

Rosa Miguélez Ramos Manglende sikkerhed i forbindelse med projektet om et
forgasningsanlæg i Ría de Ferrol

E-2555/02

Toine Manders Udenlandske studerende i Storbritannien E-2556/02

Erik Meijer Finanskontrol 1: Ansættelse og fastholdelse af kritiske
tjenestemænd som en absolut nødvendig reaktion på den
negative offentlige mening

E-2557/02

Erik Meijer Finanskontrol 2: Modstridende opfattelser hos
medlemmerne af Kommissionen og inden for
forvaltningen

E-2558/02

Erik Meijer Finanskontrol 3: Drøftelse i fuld offentlighed og med
uafhængige eksperter om forbedringer i den finansielle
forvaltning

E-2559/02

Erik Meijer Modstridende interesser og synspunkter med hensyn til
følgerne af menneskers indtagelse af fluor for tænder og
knogler

E-2560/02

Christopher Huhne Harmonisering af finansielle tjenesteydelser P-2561/02

Neil MacCormick REACH-systemet P-2562/02

Anna Karamanou Kvinder i Sort - syvårsdagen for massakren i Srebrenica E-2563/02

Anna Karamanou Kvinder i Sort - syvårsdagen for massakren i Srebrenica E-2564/02

Anna Karamanou Massetilbagesendelse af afghanske flygtninge E-2565/02

Anna Karamanou Massetilbagesendelse af afghanske flygtninge E-2566/02

Christopher Huhne Prisstigninger i euro-zonen E-2567/02

Robert Evans Injuriesag mod Bruce Harris fra Casa Alianza i Guatemala E-2568/02

Robert Evans Menneskerettigheder i Myanmar E-2569/02

Robert Evans Nordkoreanske flygtninge i Kina E-2570/02

Margie Sudre Fremtiden for miljømærker inden for den europæiske
turistsektor

E-2571/02

Kathleen Van Brempt Cyclamat i light-læskedrikke E-2572/02

Kathleen Van Brempt Nikkelallergi E-2573/02

Kathleen Van Brempt Centmønter (euro) E-2574/02

Kathleen Van Brempt Euromønternes bagside E-2575/02
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Kathleen Van Brempt Refusion for Viagra-piller E-2576/02

Kathleen Van Brempt Underskud i EU-tjenestemændenes sygeforsikring E-2577/02

Kathalijne Buitenweg og Monica
Frassoni

Racisme og fremmedhad: salg af vinflasker med etiketter
med billeder af Hitler og Mussolini og nazistiske paroler
på benzinstationer og i souvenirforretninger i Italien

E-2578/02

Joaquim Miranda Bevis for faglige kvalifikationer for kabinebesætninger i
den civile luftfart

E-2579/02

Joaquim Miranda Bevis for faglige kvalifikationer for kabinebesætninger i
den civile luftfart

E-2580/02

Camilo Nogueira Román Motortrafikvej på Morrazo-halvøen i Galicien E-2581/02

Jan Dhaene Obligatorisk dødvinkelspejl på lastbiler P-2582/02

Ioannis Marinos Harmonisering af den tyrkiske lovgivning med den
gældende fællesskabsret

P-2583/02

Olivier Dupuis Menneskerettigheder i Laos P-2584/02

Ilda Figueiredo Euroens inflationsfremmende virkninger P-2585/02

Bruno Gollnisch Kontrol med flypassagerers identitet P-2586/02

Ingo Schmitt "Dirigeret energi"-våben P-2587/02

Glyn Ford Momsharmonisering E-2588/02

Pere Esteve Et fælles europæisk luftrum E-2589/02

Mario Borghezio Manglende mulighed for anskaffelse af den komplette
serie af de 96 nyslåede euromønter

E-2590/02

Gian Gobbo Prioritering af ret til tilbagerejse for argentinske
statsborger af europæisk oprindelse

P-2591/02

Antonios Trakatellis Valglister og ulovlige helleniseringer E-2592/02

Antonios Trakatellis Valglister og ulovlige helleniseringer E-2593/02

Antonios Trakatellis Ulovlige indvandreres illegitime indrejse i Grækenland
via Tyrkiet - overtrædelse af partnerskab

E-2594/02

Stavros Xarchakos Styrthjelme og bøder i Grækenland E-2595/02

Stavros Xarchakos Ødelæggelse af oldgræske og romerske mindesmærker i
Tyrkiet

E-2596/02

Olivier Dupuis Forhold, hvorunder Zouhair Yahyaoui sidder fængslet E-2597/02

Olivier Dupuis Undertrykkelse af Hmong-mindretallet i det særlige
Saysomboune-område i Laos

E-2598/02

Janelly Fourtou Varemærkeret i Polen E-2599/02
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Ilda Figueiredo Budgetpost B3-4102 og bekæmpelse af børnearbejde E-2600/02

Ilda Figueiredo Regulering af grænseoverskridende betalinger i euro E-2601/02

Ilda Figueiredo Skovbrande og budgetpost B2-515 E-2602/02

Gerhard Schmid Uformelle pengeoverførselssystemer E-2603/02

Michl Ebner Pumpguns E-2604/02

Michl Ebner Tilrettelæggelse af arbejdstiden for lastbilchauffører E-2605/02

Michl Ebner Konkurrenceforvridende afgifter ved samhandel E-2606/02

Graham Watson EU-støtte til Afghanistan E-2607/02

Rosa Miguélez Ramos Vilkårlige marokkanske opbringninger af EU-
fiskerfartøjer

E-2608/02

Bruno Gollnisch Kontrol af flypassagerers identitet E-2609/02

Antonio Di Pietro Udvikling af forbindelserne mellem republikken
Mongoliet og Den Europæiske Union

E-2610/02

Jan Mulder Transport og markedsføring af ikke-øremærket kvæg fra
naturområder

E-2611/02

Camilo Nogueira Román Den marokkanske flådes opbringning af det galiciske
blæksputtefiskerfartøj Viduido

E-2612/02

Sérgio Marques Konvent om Den Europæiske Unions fremtid E-2613/02

Michl Ebner Indførelse af en- og to-eurosedler E-2614/02

Michl Ebner EU-ordning for begrænsning af alkoholforbruget efter
alder, tid og sted

E-2615/02

Konstantinos Hatzidakis Web-side oprettet af FSRs forvaltningsmyndighed i
Grækenland

E-2616/02

Michl Ebner Udligningstillæg i Europaskolernes lønordning E-2617/02

Michl Ebner og Giacomo Santini Direktiver om bjergområder E-2618/02

Erik Meijer Alle politiske bevægelsers ret til at organisere sig og
deltage i parlamentsvalg og de deraf følgende rettigheder

E-2619/02

Erik Meijer De seneste spanske beslutningers præcedensvirkning for
det parlamentariske demokratis funktion i Den
Europæiske Union

E-2620/02

Maurizio Turco Fordele ved liberalisering og ulemper ved protektionisme P-2621/02

Bert Doorn Forstærkning af Sliedrecht-digerne, fornyet udsættelse af
beslutningen og Kommissionens svar på spørgsmål nr. H-
0578/02

P-2622/02
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Markus Ferber Ansøgerlandenes gennemførelse af det nye postdirektiv
2002/39/EF

E-2623/02

Markus Ferber Gennemførelse af det nye postdirektiv 2002/39/EF E-2624/02

Markus Ferber Moms på posttjenester E-2625/02

Klaus-Heiner Lehne Told på sukkerholdige granulater til fremstilling af
citronte

E-2626/02

Konstantinos Hatzidakis Problemer vedrørende gennemførelse af miljøprogrammer E-2627/02

Alexandros Alavanos Kraftig prisstigninger på varer i Grækenland E-2628/02

Olivier Dupuis Arrestation af journalisten Abdallah Zouari to måneder
efter hans løsladelse

E-2629/02

Erik Meijer Søtransportens stærkt stigende bidrag til luftforureningen
til lands

E-2630/02

Stavros Xarchakos Manglende oplysninger om finansiering af projekter via
EU

E-2631/02

Elspeth Attwooll CITES - handel med elfenben E-2632/02

Philip Bushill-Matthews Vejafgifter E-2633/02

Brian Simpson De Belgiske Statsbaners ødelæggelse af Europas arv E-2634/02

Brian Simpson Lavprisflyselskaber og forbrugerrettigheder E-2635/02

Graham Watson Forfølgelse af kristne samfund i Indonesien E-2636/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger for beskyttelse af skovene mod
luftforurening i Galicien (Spanien)

E-2637/02

Rosa Miguélez Ramos Aktioner til fordel for beskyttelse af skovene i Galicien
(Spanien) mod skovbrande

E-2638/02

Kathleen Van Brempt Forbud mod tilsætning af fluor E-2639/02

Daniel Hannan Fire ubesvarede forespørgsler P-2640/02

Daniel Hannan EU-sanktioner til skade for EU-handel E-2641/02

Alexandros Alavanos Vejprojektet ved Kifisos-floden i Athen P-2642/02

Benedetto Della Vedova EGB's og dens medlemsorganisationers repræsentativitet P-2643/02

Mogens Camre Norges overtrædelse af EØS-aftalen i sager om eksport af
ikke-norsk fisk på norske oprindelsescertifikater

E-2644/02

Antonios Trakatellis Ulykke på et elektricitetsværk under det nationale, græske
elektricitetsvæsen (DEI)

E-2645/02

Stavros Xarchakos Civile luftfartstjenester og meteorologiske tjenester i EU E-2646/02
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Richard Corbett Ensartet anvendelse af standarder E-2647/02

Sérgio Marques Energiafsnittet i POSEIMA-programmet E-2648/02

Paulo Casaca Fritidsfiskeri E-2649/02

Marco Pannella Manglende suspendering af samarbejdsaftalen med
Vietnam på grund af overtrædelse af artikel 2 efter
alvorlige, vedvarende overtrædelser af
menneskerettighederne og de politiske og religiøse
rettigheder i talrige tilfælde

P-2650/02

Kathleen Van Brempt GSM-blokeringssystemer E-2651/02

Frank Vanhecke Aftaler mellem told- og havnemyndigheder E-2652/02

Frank Vanhecke Sprogregler for etiketter på kommercielle produkter E-2653/02

Frank Vanhecke Den belgiske regerings beskæftigelsespolitik E-2654/02

Robert Evans Tilbageholdelse af Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett
og Reza Pankhurst i Egypten

P-2655/02

Antonios Trakatellis Demontering af atomreaktorerne i Kozloduy-værket -
Bulgariens overholdelse af sine partnerskabsforpligtelser

P-2656/02

Toine Manders Flyspottere P-2657/02

José Salafranca Sánchez-Neyra Åbning af nye delegationer i Kommissionens
udenrigstjeneste

P-2658/02

Gerhard Schmid Samarbejde med ikke-samarbejdsvillige lande eller
territorier

E-2659/02

Robert Evans Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett og Reza Pankhurst
tilbageholdt i Ægypten

E-2660/02

Patricia McKenna Projekt til genoprettelse af strandene Almadrava og Les
Devesses i Denia, Alicante

E-2661/02

Caroline Lucas Lufttransport og miljø E-2662/02

Glyn Ford Franske myndigheders diskriminering E-2663/02

Robert Goebbels "Neutral" konkurrencepolitik på området for rettigheder til
tv-transmission af sportsbegivenheder

E-2664/02

Robert Goebbels Placering af Kommissionens tjenestegrene i Luxembourg E-2665/02

Bart Staes Forretning for EU-tjenestemænd i Bruxelles E-2666/02

Bart Staes Forretning for EU-tjenestemænd i Bruxelles (2) E-2667/02

Proinsias De Rossa Udvisning af Christina Onasanwo fra Irland til Nigeria P-2668/02

Paulo Casaca Europæisk sukkerkartel P-2669/02
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Alexandros Alavanos Vikarers menneskerettigheder E-2670/02

Stavros Xarchakos Ødelæggelse af kulturarv og forfølgelser på Imvros og
Tenedos

E-2671/02

Mary Banotti Billeje i EU for personer over 70 år E-2672/02

Pasqualina Napoletano og andre Kriterier for inddragelse af middelhavspartnerlandene i
programdokumentet "Det europæiske initiativ for
demokrati og menneskerettigheder, 2002-2004"

E-2673/02

Kathleen Van Brempt Miljø - offentlighedens adgang til oplysninger i
forbindelse med EU's beslutningsproces -
klagemuligheder

E-2674/02

Paulo Casaca Akvakultur og risici for miljøet og forbrugerne E-2675/02

Paul Rübig Opfølgningsmeddelelse til grønbogen om EU's
forbrugerbeskyttelse

E-2676/02

Chris Davies Brandsikring E-2677/02

Erik Meijer, Pedro Marset Campos
og Herman Schmid

Fortsættelse af fredelige løsninger på den langvarige
konflikt på Filippinerne ved at undgå at ulovliggøre
organisationer, der ikke udøver terror

E-2678/02

Erik Meijer Anvendelse af samme godkendelseskrav for
modtagelsescentre for midlertidig anbringelse af
beskyttede dyrearter og for zoologiske haver

E-2679/02

Erik Meijer Afslutning på det grænseoverskridende samarbejde inden
for offentlig bustransport mellem Nederlandene og
Belgien i Euregio Scheldemond

E-2680/02

Erik Meijer Konflikt mellem kravet om oplagring af trafikoplysninger
inden for telekommunikationsområdet og beskyttelse af
privatlivets fred i artikel 8 i Europarådets konvention om
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder

E-2681/02

Paulo Casaca Nitratdirektivet E-2682/02

Freddy Blak Afgifter på de europæiske veje E-2683/02

Freddy Blak Afgifter på de europæiske veje E-2684/02

Herbert Bösch Afskaffelse af dødsstraf E-2685/02

Mihail Papayannakis Forurenet flaskevand E-2686/02

Mario Borghezio Giftige en- og to-euromønter E-2687/02

Benedetto Della Vedova Den Italienske Republiks krænkelse af Rådets direktiv af
2. april 1979 med regionen Lombardias lov nr. 18 af 7.
august 2002

E-2688/02
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Bart Staes Definition af nogle begreber i den europæiske
adfærdskodeks for våbeneksport

E-2689/02

Bart Staes En europæisk ordning for certifikater for endeligt
bestemmelsessted

E-2690/02

Bart Staes Kandidatlandenes godkendelse af en europæisk
adfærdskodeks for våbeneksport

E-2691/02

Bart Staes Ensartet europæisk registreringsordning for våben E-2692/02

Bart Staes Ensartet europæisk registreringsordning for våben E-2693/02

Bart Staes Forenkling af ordningen for tilladelser til ind- og udførsel
af militært udstyr

E-2694/02

Bart Staes Sprogvalg i rapporterne fra Eurobarometer E-2695/02

Joaquim Miranda Statsstøtte til skibsfart E-2696/02

Dominique Souchet Nedsat momssats for restaurationsbranchen P-2697/02

Kurt Lechner Fri bevægelighed for personer E-2698/02

Manuel Pérez Álvarez Hindringer for lægers frie bevægelighed E-2699/02

Manuel Pérez Álvarez Anmodning om supplerende ydelse fra den franske fond
for national solidaritet

E-2700/02

Mario Borghezio Beskyttelse af privatlivet i korrespondancer fra italienske
banker

E-2701/02

Paulo Casaca Forfalskning af fødevarer i Den Europæiske Union E-2702/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande P-2703/02

Charles Tannock Forfølgelser i Burma E-2704/02

Chris Davies Natura 2000 - Cypern E-2705/02

Chris Davies Fragt gennem Kanal-tunnelen E-2706/02

Chris Davies Direktivet om bevaring af naturtyper E-2707/02

Chris Davies Spaniens vandmiljøplan E-2708/02

Rosa Miguélez Ramos Fiskeriforskning i det sjette rammeprogram for forskning E-2709/02

Bartho Pronk Sammenlignelighed mellem europæiske og amerikanske
tal

E-2710/02

Erik Meijer Forholdene for indsatte i fængslerne i kandidatlandet
Ungarn

E-2711/02

María Izquierdo Rojo Sociale ydelser for spanske vinplukkere i Frankrig P-2712/02

Seán Ó Neachtain Indsamling af landbrugsstatistiske data P-2713/02
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Baroness Sarah Ludford Folkerepublikken Kinas tvangsrepatriering af
nordkoreanske flygtninge

E-2714/02

Baroness Sarah Ludford Folkerepublikken Kinas tvangsrepatriering af
nordkoreanske flygtninge

E-2715/02

Cristiana Muscardini Euro og nikkel E-2716/02

Vitaliano Gemelli Administrative sager anlagt af tjenestemænd og andre
ansatte i Kommissionen

E-2717/02

Rolf Linkohr Vurdering af blok 1-4 i atomkraftværket Kozlodui P-2718/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Forsinkelse i oprettelsen af det europæiske observatorium
Leader+

P-2719/02

Stavros Xarchakos Beskyttelse af forbrugernes sundhed i Grækenland E-2720/02

Stavros Xarchakos Kommissær Pattens erklæringer vedrørende Albanien E-2721/02

Peter Skinner og Helle Thorning-
Schmidt

Rådets direktiv 1999/38/EF og behovet for yderligere
forskning i tilsætningsstoffer i træ

E-2722/02

Peter Skinner og Helle Thorning-
Schmidt

Implementering af Rådets direktiv 1999/38/EF om
beskyttelse af arbejdstagere mod træstøvs
kræftfremkaldende virkning

E-2723/02

Rosa Miguélez Ramos Handelsbetegnelsen "sardiner" E-2724/02

Camilo Nogueira Román Overtrædelse af EU's miljøbestemmelser på
motorvejsstrækningen A-9 mellem Spanien og Portugal

E-2725/02

Albert Maat Eksportrestitutioner ved udførsel af avlskvæg til Marokko P-2726/02

Gerhard Schmid Grænsekontrol E-2727/02

Konstantinos Hatzidakis Manglende udbetaling af støtte til græske økologiske
landbrugere

E-2728/02

Emmanouil Bakopoulos Høringskonsulent i forbindelse med konkurrenceretlige
procedurer

E-2729/02

Emmanouil Bakopoulos Marina II og Sydeuropa E-2730/02

Mary Honeyball Den kommende Miss World konkurrence i Nigeria E-2731/02

Robert Goebbels Resultater af svensk erfaring med pensionsfonde E-2732/02

Nelly Maes Finansiel støtte til de europæiske raffinaderier E-2733/02

Ilda Figueiredo Installering af en radar på Madeira E-2734/02

Ilda Figueiredo EU-udvidelsens sociale og økonomiske konsekvenser E-2735/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2736/02

Torben Lund Grænseværdier for GMO'er og lovsjusk P-2737/02
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Charles Tannock og Theresa
Villiers

Status over ordningen for færdselstæthed i London E-2738/02

Emmanouil Bakopoulos Forskelle i priserne på biler i EU E-2739/02

Emmanouil Bakopoulos Athens lufthavn E-2740/02

Emmanouil Bakopoulos Økologisk landbrug i Den Europæiske Union E-2741/02

Emmanouil Bakopoulos Manglende græsk på Inforegio-netstedet E-2742/02

Ian Hudghton Fiskeriindtægter E-2743/02

Ian Hudghton Infektiøs hæmatopoietisk nekrose E-2744/02

Ian Hudghton Vaccine til bekæmpelse af fiskesygdommen ISA
(Infectious Salmon Anaemia)

E-2745/02

Samuli Pohjamo og Mikko Pesälä Tørv som en del af direktivet om mineaffald E-2746/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2747/02

Peter Skinner Ulovlig import af kød fra Afrika P-2748/02

Bart Staes Tilpasning af EU-kvarteret i Bruxelles til udvidelsen P-2749/02

María Izquierdo Rojo Voldtægt af den pakistanske lærerinde Mukhtar Mai og
lokale klanråd

E-2750/02

Michael Cashman Rejsechecks P-2751/02

Joan Colom i Naval Budgetgennemførelsen af udgiftsområde 2 i de finansielle
overslag for regnskabsåret 2002

P-2752/02

Isabelle Caullery Blokering af elektromagnetiske bølger P-2753/02

Ioannis Marinos Illegal indvandring E-2754/02

Avril Doyle Grænseoverskridende sociale problemer E-2755/02

Jan Mulder Politisk motiverede udnævnelser i det polske
udbetalingskontor SAPARD

E-2756/02

Glyn Ford Nord-østasisatisk udviklingsbank E-2757/02

Olivier Dupuis Henrettelse af Yoshiteru Hamada og Tatsuya Haruta E-2758/02

Frank Vanhecke Terrorisme E-2759/02

Frank Vanhecke Unionens asylpolitik E-2760/02

Bart Staes Europæisk nødopkaldsnummer 112 E-2761/02

Bart Staes Regulering af annoncekampagner, der er rettet mod børn i
forbindelse med højtider

E-2762/02

Bart Staes Transport af gødning og fri bevægelighed for varer,
tjenesteydelser og kapital

E-2763/02
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Bart Staes Sprogdiskriminering - undersøgelse af ansættelsesforløb
med krav om et bestemt modersmål

E-2764/02

Kathleen Van Brempt Forslag til direktiv om miljøansvar - skriftlig forespørgsel
P-2156/02 - utilstrækkeligt svar - overtrædelse af artikel
197 i EF-traktaten

E-2765/02

Kathleen Van Brempt Forslag til direktiv om miljøansvar - skriftlig forespørgsel
P-2156/02 - utilstrækkeligt svar - overtrædelse af artikel
197 i EF-traktaten

E-2766/02

Kathleen Van Brempt CELEX - offentlig adgang til informationer om Den
Europæiske Unions aktiviteter og lovgivning

E-2767/02

Kathleen Van Brempt Pay-as-you-drive E-2768/02

Kathleen Van Brempt Sikkerhedskategorier inden for det europæiske vejnet E-2769/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2770/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2771/02

Giovanni Pittella Offentlige procedurer i henhold til lov 236/93 P-2772/02

Alexandros Alavanos Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, klage nr.
00/4404, SG (2000) A 3828/2

E-2773/02

Struan Stevenson Euromønter E-2774/02

Juan Naranjo Escobar Allergi over for en- og to-euromønterne E-2775/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Opbringningen af fiskerfartøjet "Viduido" E-2776/02

Robert Goebbels Direktivet om projekters indvirkning på miljøet og
subsidiaritetsprincippet

E-2777/02

Giovanni Pittella Europæisk identitetskort E-2778/02

Luigi Cocilovo Gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 og
574/72 i forbindelse med aftalen mellem Den Europæiske
Union og Det Schweiziske Forbund

E-2779/02

Luigi Cocilovo Lægebehandling under ophold i en anden medlemsstat
end bopælsstaten

E-2780/02

Jan Mulder Kaliningrad og beskyttelse af Unionens finansielle
interesser

E-2781/02

Avril Doyle Fluor i den offentlige vandforsyning E-2782/02

Chris Davies EU-initiativ vedrørende vand til Verdenstopmødet om
Bæredygtig Udvikling

E-2783/02

Glyn Ford Lukning af fabrikken Federal Mogul - overførsel af
arbejdspladser til EU's ansøgerlande

E-2784/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER22

Bulletin 21.10.2002 - DA - PE 320.291

Glyn Ford Lukningen af Federal Mogul fabrikken - manglende
underretning af arbejdsstyrken

E-2785/02

Ulla Sandbæk Sukker E-2786/02

Ulla Sandbæk Sukker E-2787/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2788/02

Mihail Papayannakis Børnesoldater E-2789/02

Mihail Papayannakis International konvention mod tortur - USA's manglende
deltagelse

E-2790/02

Konstantinos Hatzidakis Forøgelse af antallet af arbejdsulykker i Grækenland E-2791/02

Stavros Xarchakos Kontrol med dyresygdomme i Grækenland E-2792/02

Robert Goebbels Konkurrence inden for sektoren for kommerciel luftfart E-2793/02

Giacomo Santini Lukning af det sidste stykke af Brenner-motorvejen for
tunge køretøjer om natten beordret af Tyrols regionalstyre

E-2794/02

Jan Dhaene Den europæiske mobilitetsuge og den europæiske bilfri
dag

E-2795/02

José Ribeiro e Castro Østtimor - Evaluering af bistanden P-2796/02

Caroline Lucas Lavfrekvensaktiv sonar E-2797/02

Caroline Lucas Offentlige indkøb: Genforhandling af priser E-2798/02

Caroline Lucas Offentlige indkøb: Vurdering af bud E-2799/02

Chris Davies Cementfabrikker i Clitheroe, England E-2800/02

Miquel Mayol i Raynal Fængslingen af Leyla Zana og Tyrkiets tiltrædelse E-2801/02

Miquel Mayol i Raynal Fængslingen af Leyla Zana og Tyrkiets tiltrædelse E-2802/02

Bart Staes Sprogundervisning ved Europaskolerne i Belgien E-2803/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2804/02

Christos Folias Direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling
i handelstransaktioner

P-2805/02

Jules Maaten Meddelelser fra Kommissionen af 24. september 2002 om
en lempelse i forbindelse med mindskelse af
budgetunderskud i lande i euroområdet

P-2806/02

Gabriele Stauner Retsstridige indkomstforbedringer for medlemmer af
Kommissionen

E-2807/02

Graham Watson Reform af den fælles fiskeripolitik - eksklusiv 12-
milszone

E-2808/02
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Graham Watson Fødevareallergier og restaurantionsingredienser E-2809/02

Stephen Hughes Fiskeri med hildingsgarn i Nordsøen E-2810/02

Salvador Jové Peres Kommissionens ureglementerede accept af en forøget
mængde forarbejdede tomater

E-2811/02

Salvador Jové Peres Kommissionens ureglementerede accept af en forøget
mængde forarbejdede tomater

E-2812/02

Salvador Jové Peres Kommissionens ureglementerede accept af en forøget
mængde forarbejdede tomater

E-2813/02

Rosa Miguélez Ramos Nedskæringer i tredjelandenes fiskerflåder E-2814/02

Miquel Mayol i Raynal Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet E-2815/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2816/02

Bill Newton Dunn "Lemon curd" og "mincemeat" P-2817/02

Theresa Villiers Journalister og direktivet om markedsmisbrug P-2818/02

Chris Davies Den spanske regerings svar til Kommissionen vedrørende
Spaniens nationale hydrologiske plan

E-2819/02

Marco Pannella Dr. Nguyen Dan Ques situation E-2820/02

Jules Maaten Stråling fra trådløse telefoner E-2821/02

Angelika Niebler Ansøgningsformular i forbindelse med
handlingsprogrammet om Den Europæiske Unions
ungdom

E-2822/02

Kathleen Van Brempt Supplerende finansiel støtte til udviklingslandene til
gennemførelse af klimakonventionen

E-2823/02

Kathleen Van Brempt Tropiske skove og andre skove i udviklingslandene -
bevarelse og bæredygtig forvaltning

E-2824/02

Kathleen Van Brempt Det amerikanske initiativ "Congo Basin Forest
Partnership" til beskyttelse af skovene i Congo-bækkenet -
Kommissionens holdning.

E-2825/02

Kathleen Van Brempt Handlingsprogram for integration  af klimaaspektet i EU's
udviklingspolitik

E-2826/02

Hans Karlsson Forvridning af konkurrencen på grund af statsstøtte E-2827/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i Unionens lande E-2828/02

Struan Stevenson Ulovlig brug af drivgarn E-2829/02

Isidoro Sánchez García Spanske og NATO-militærmanøvrer ved Fuerteventura
(De Kanariske Øer)

E-2830/02
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Robert Goebbels International handel og regler for fremlæggelse af
regnskaber

E-2831/02

Sergio Berlato Forbud mod eksport af EU-certificerede organiske
produkter til USA

E-2832/02

Anneli Hulthén Salmonella i produkter, der er tilvirket af kød E-2833/02

Karin Riis-Jørgensen Momsrefusion P-2834/02

Jorge Hernández Mollar EF-støtte til aftapning af Malagavin E-2835/02

Jorge Hernández Mollar Situationen for EU's nye patentregler E-2836/02

Jorge Hernández Mollar Anvendelsen af direktiv 2000/35/EF E-2837/02

Salvador Garriga Polledo Fastlæggelse af fiskeriområdet ved Guadiana-flodens
munding

E-2838/02

Salvador Garriga Polledo Støtte til liberalisering af forpagtningsaftaler i landbruget E-2839/02

Sebastiano Musumeci Sikkerhed i havnene E-2840/02

Roberta Angelilli Den romerske kommunalbestyrelses anvendelse af Equal,
ESF og det fjerde handlingsprogram for lige muligheder
for kvinder og mænd

P-2841/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i EU-landene E-2842/02

Ian Hudghton Virkningerne af de forsinkelser, som er opstået i
forbindelse med forslagene til den fælles fiskeripolitik

P-2843/02

Olivier Dupuis Anvendelse af offentlige EU-midler i Kosovo E-2844/02

Marco Pannella Nye forfølgelser af de såkaldte montagnarder i Cambodja
og Vietnam

E-2845/02

Erik Meijer Ulige behandling af tre tilbydere i forbindelse med
licitationen af tjenesteydelsen på en
højhastighedstogforbindelse i Nederlandene for at
fremtvinge en høj betaling

E-2846/02

Erik Meijer Manglende forskning og forebyggende foranstaltninger i
forbindelse med nedslag fra verdensrummet og de deraf
følgende katastrofer

E-2847/02

María Valenciano Martínez-Orozco Overtrædelsesprocedure 200/4879 P-2848/02

Bart Staes Anerkendelse af D'Hoppebos som habitatområde P-2849/02

Alexander de Roo Planer om at omdirigere vand fra Ebrofloden i Catalonien
i Spanien

P-2850/02

Marialiese Flemming Handel med pelse E-2851/02
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Alexandros Alavanos Problemer for frugt- og grøntsagsproducenterne i EU's
medlemsstater som følge af den fortsatte anvendelse af
methylbromid i udviklingslandene

E-2852/02

Antonios Trakatellis Klimaændringer: gennemførelse af Kyoto-protokollen i
Grækenland

E-2853/02

Marco Pannella Journalisten Nguyen Vu Binh fængslet på ny E-2854/02

Roberta Angelilli Udnyttelse i Rom kommune af midler fra Save II og
Altener II

E-2855/02

Roberta Angelilli Udnyttelse i Rom kommune af midler til fordel for
flygtninge og vandrende arbejdstagere

E-2856/02

Roberta Angelilli Udnyttelse i Rom kommune af midler fra Daphne-
programmet

E-2857/02

Roberta Angelilli Udnyttelse i Rom kommune af midler fra Life III-
programmet, det 5. handlingsprogram for miljø og
bæredygtig udvikling og foranstaltningerne vedrørende
information og bevidstgørelse om miljøproblemer

E-2858/02

Ria Oomen-Ruijten Forarbejdning af fedt fra animalsk affald E-2859/02

Margrietus van den Berg Årsrapport om handlingsplanen for bekæmpelse (aids) E-2860/02

José Ribeiro e Castro Angola: Gennemsigtighed i statens regnskaber E-2861/02

José Ribeiro e Castro Angola: Budget 2003 E-2862/02

Raffaele Costa Fri bevægelighed for syge personer i EU-landene E-2863/02

* * *
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

12/2002 321.957 Proinsias de Rossa Fortsatte uroligheder i Vestpapua 24.07.2002 24.10.2002 11

13/2002 323.196 Daniel Ducarme Afvisning af midtvejsrevisionen af den fælles
landbrugspolitik

23.09.2002 23.12.2002 3

14/2002 323.497 Marco Pannella, Paula Casaca, Daniel
Marc Cohn-Bendit, Chris Davies og
Charles Tannock

Krænkelse af det vietnamesiske folks grundlæggende
rettigheder og frigivelse af religiøse ledere

23.09.2002 23.12.2002 9

15/2002 323.498 Marco Pannella, Paula Casaca, Daniel
Marc Cohn-Bendit, Chris Davies og
Charles Tannock

Krænkelse af det vietnamesiske folks grudlæggende
rettigheder og overholdelse af Montagnard-stammens
rettigheder

23.09.2002 23.12.2002 8

* * *

                                                     
1 Situationen pr. 26.09.2002
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BROK
(PPE-DE)

Udvidelse: Fremskridtsrapport+ AFET (K) 30.09.02 C5-0474/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Animalske produkter til konsum:
Sikkerhed, officiel kontrol (Ændr. dir.
89/662)

AGRI (M) 02.10.02 C5-0340/02

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Reform af proceduren for
regnskabsafslutning+

AGRI (M) 02.10.02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

FoU-program om tiltag til bekæmpelse af
aids, malaria og tuberkulose i
udviklingslandene

BUDG (M) 08.10.02 C5-0392/02

WALTER
(PSE)

Større natur-, teknologi- og
miljøkatastrofer: Den Europæiske Unions
solidaritetsfond

BUDG (M) 25.09.02 C5-0441/02

MIRANDA
(GUE/NGL)

Fiskeriaftale mellem EU og Angola: Fra
3. august 2002 til 2. august 2004

DEVE (M) 02.10.02

GRUPPE
GUE/NGL

FoU-program om tiltag til bekæmpelse af
aids, malaria og tuberkulose i
udviklingslandene

DEVE (M) 02.10.02 C5-0392/02

SANDERS-TEN
HOLTE
(ELDR)

Udvikling og samarbejde: Landene i
Asien og Latinamerika (Ændr. forord.
2258/96/EU)

DEVE (K) 02.10.02 C5-0368/02

BERES
(PSE)

Forbrugerkredit: Harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning (Ophævelse
af direktiv)+

ECON (M) 01.10.02 C5-0420/02

HUHNE
(ELDR)

Offentlighed vedrørende visse former for
selskaber (ændr. af direktiv 68/151/EØF)

ECON (M) 01.10.02 C5-0252/02

KARAS
(PPE-DE)

Europæisk social dialog: Socialt
trepartstopmøde om vækst og
beskæftigelse

ECON (M) 01.10.02

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Anvendelse og kommerciel udnyttelse af
den offentlige sektors dokumenter

ECON (M) 01.10.02 C5-0292/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

TORRES
MARQUES
(PSE)

Hvidvaskning af penge: Forebyggende
toldsamarbejdsforanstaltninger

ECON (M) 01.10.02 C5-0291/02

KAUPPI
(PPE-DE)

Brændstof: Særlig afgiftsordning for
dieselolie til erhvervsformål og
punktafgifter på benzin og dieselolie

ECON (K) 01.10.02 C5-0409/02

DAVIES
(ELDR)

Bevarelse af fiskeressourcerne: Forbud
mod fjernelse af hajfinner om bord på
fartøjer

ENVI (M) 02.10.02 C5-0411/02

MALLIORI
(PSE)

Narkotika og pskykotrope stoffer: Handel
med narkotikaprækursorer, kontrol og
overvågning+

ENVI (M) 02.10.02 C5-0415/02

SORNOSA
MARTÍNEZ
(PSE)

Forbrugerkredit: Harmonisering af
medlemsstaternes lovgivning (Ophævelse
af direktiv)+

ENVI (M) 02.10.02 C5-0420/02

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Miljø: Antibegroningsmaling til skibe,
forbud mod organiske tinforbindelser

ENVI (M) 03.10.02 C5-0347/02

GRUPPE
PPE-DE

Energi: Kraftvarmeproduktion, fremme af
kombineret produktion

ENVI (M) 02.10.02 C5-0366/02

GRUPPE
PPE-DE

Brændstof: Særlig afgiftsordning for
dieselolie til erhvervsformål og
punktafgifter på benzin og dieselolie

ENVI (M) 02.10.02 C5-0409/02

FERREIRA
(PSE)

Fødevarer: Nye sødestoffer, sucralose og
salt af aspartam (Ændr. dir. 94/35/EF)

ENVI (K) 02.10.02 C5-0341/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Sundhed, miljø: Anvendelse af
nonylphenolethoxylat og cement (26.
ændr. dir. 76/769/EØF)

ENVI (K) 02.10.02 C5-0382/02

LIESE
(PPE-DE)

Humane væv og celler ENVI (K) 02.10.02 C5-0302/02

MALLIORI
(PSE)

Fødevaresikkerhed: Røgaromaer i
fødevarer, sikkerhedsvurdering og
godkendelse

ENVI (K) 02.10.02 C5-0348/02

NOBILIA
(UEN)

Miljøbeskyttelse: Vaske- og
rengøringsmidler

ENVI (K) 02.10.02 C5-0404/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

PAULSEN
(ELDR)

Sundhed, tilsætningsstoffer: Betingelser
for anvendelse af E 425 (Ændr. dir.
95/02/EF)

ENVI (K) 02.10.02 C5-0378/02

SCHNELLHARDT
(PPE-DE)

Animalske produkter til konsum:
Sikkerhed, officiel kontrol (Ændr. dir.
89/662)

ENVI (K) 02.10.02 C5-0340/02

GRUPPE
PPE-DE

Skove: Beskyttelse og overvågning, ny
EU-ordning Forest Focus

ENVI (K) 02.10.02 C5-0351/02

GRUPPE
PSE

Brændstof: Særlig afgiftsordning for
dieselolie til erhvervsformål og
punktafgifter på benzin og dieselolie

ITRE (M) 08.10.02 C5-0409/02

CAUDRON
(GUE/NGL)

FoU-program om tiltag til bekæmpelse af
aids, malaria og tuberkulose i
udviklingslandene

ITRE (K) 08.10.02 C5-0392/02

LEHNE
(PPE-DE)

Bekæmpelse af kriminalitet: Bestikkelse i
den private sektor (Dansk initiativ)

JURI (M) 01.10.02 C5-0376/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Forbrugerbeskyttelse i Den Europæiske
Union: Aspekter ved retslig beskyttelse
(Meddelelse)

JURI (K) 08.10.02 C5-0294/02

CAPPATO
(NI)

Anvendelse og kommerciel udnyttelse af
den offentlige sektors dokumenter

LIBE (M) 02.10.02 C5-0292/02

MARINHO
(PSE)

Civil- og handelsret: Alternativ
konfliktløsning på det civil- og
handelsretlige område (Grønbog)

LIBE (M) 02.10.02 C5-0284/02

PACIOTTI
(PSE)

Informationssamfund, eEurope: god
praksis og forbedring af netsikkerhed,
MODINIS-programmet 2003-2005

LIBE (M) 02.10.02 C5-0425/02

SMET
(PPE-DE)

Lige muligheder for kvinder og mænd i
Den Europæiske Union (6. årsberetning
2001)

LIBE (M) 02.10.02 C5-0336/02

van der LAAN
(ELDR)

Folkesundhed: Narkotikamisbrug,
forebyggelse og reduktion af risici

LIBE (M) 02.10.02 C5-0270/02

KIRKHOPE
(PPE-DE)

Krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden: Efterforskning og
strafforfølgning (dansk initiativ)

LIBE (K) 02.10.02 C5-0418/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

OREJA
(PPE-DE)

Aktindsigt: Åbning for offentligheden af
de historiske arkiver for EØF og Det
Europæiske Atomenergifællesskab

LIBE (K) 02.10.02 C5-0417/02

PIRKER
(PPE-DE)

Narkotika og pskykotrope stoffer: Handel
med narkotikaprækursorer, kontrol og
overvågning+

LIBE (K) 02.10.02 C5-0415/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Retligt samarbejde: Gensidig
anerkendelse af strafferetlige afgørelser,
rettighedsfrakendelse (Initiativ)

LIBE (K) 02.10.02 C5-0419/02

ATTWOOLL
(ELDR)

Bevarelse af fiskeressourcerne: Forbud
mod fjernelse af hajfinner om bord på
fartøjer

PECH (K) 30.09.02 C5-0411/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Bevarelse af fiskebestande:
Kontrolforanstaltninger for stærkt
vandrende fiskearter (Ændr. forord. /EF)
1936/2001)

PECH (K) 30.09.02 C5-0406/02

GRUPPE
PSE

Bevarelse af fiskeressourcerne: Statistisk
registrering af almindelig tun, sværdfisk
og storøjet tun i EF

PECH (K) 30.09.02 C5-0412/02

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Brændstof: Særlig afgiftsordning for
dieselolie til erhvervsformål og
punktafgifter på benzin og dieselolie

RETT (M) 08.10.02 C5-0409/02

BEREND
(PPE-DE)

Større natur-, teknologi- og
miljøkatastrofer: Den Europæiske Unions
solidaritetsfond

RETT (K) 07.10.02 C5-0441/02

POHJAMO
(ELDR)

Statistiske oplysninger om passager-,
fragt- og postflyvning

RETT (K) 08.10.02 C4-0419/95

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet nr. 6/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 782
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - Nr. 7/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 901
endel.

 Den nittende beretning om kontrollen med gennemførelsen af EU-
Retten (2001)

TOUT
JURI

COM (02) 324
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Euroområdet i verdensøkonomien -
udviklingen de første tre år

ECON COM (02) 332
endel.

Beretning fra Kommissionen: Beskyttelse af Fællesskabets finansielle
interesser og bekæmpelse af svig - Årsberetning for 2001

ECON
JURI
LIBE

CONT

COM (02) 348
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en
informations- og kommunikationsstrategi for den europæiske union

AFCO
AFET
BUDG
LIBE
CULT

COM (02) 350
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Status
over opfølgningen til den årlige politikstrategi for 2003

TOUT
AFCO

COM (02) 427
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Beskatning af personbiler i EU - handlingsmuligheder på nationalt og
fællesskabsniveau

ENVI
ITRE
RETT
ECON

COM (02) 431
endel.



OFFICIELLE DOKUMENTER 35

Bulletin 21.10.2002 - DA - PE 320.291

Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Årsrapport for
SAPARD - 2001

AFET
BUDG
CONT
ITRE
AGRI

COM (02) 434
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens
bemærkninger til konklusionerne af midtvejsevalueringen af
rammeprogrammet for energi (1998-2002)

BUDG
ITRE

COM (02) 448
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Det
særlige administrative område Hongkong: Fjerde årsrapport -2001

ITRE
AFET

COM (02) 450
endel.

* * *





ALMENE OPLYSNINGER 37

Bulletin 21.10.2002 - DA - PE 320.291

ALMENE OPLYSNINGER



ALMENE OPLYSNINGER38

Bulletin 21.10.2002 - DA - PE 320.291

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

UDVÆLGELSE AF MEDLEMMER TIL DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union har beskikket medlemmerne af Det Økonomiske og
Sociale Udvalg som sammensat for perioden den 21. september 2002 til den 20. september 2006.

Rådets afgørelse med angivelse af navn og stilling på medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
vil blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 253 af 21. september 2002.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 131/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Japans premierministers besøg i Pyongyang

Bruxelles, den 19 septembre 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de historiske samtaler den 17. september 2002 i Pyongyang
mellem Japans premierminister, Junichiro Koizumi, og formand Kim Jong-il fra Den Demokratiske
Folkerepublik Korea.

Både Japans og Den Demokratiske Folkerepublik Koreas befolkning samt det internationale samfund har
længe set frem til skridt mod forsoning og normalisering mellem Japan og Den Demokratiske Folkerepublik
Korea efter Anden Verdenskrig. Dette japanske initiativ er et velkomment bidrag til opbygningen af fred og
stabilitet i Nordøstasien.

Den Europæiske Union udtrykker navnlig tilfredshed med meddelelsen om, at Den Demokratiske
Folkerepublik Korea agter at opretholde moratoriet for missilaffyring i og efter 2003 og at afholde sig fra at
true Japans sikkerhed. Lige så væsentligt er det, at begge parter har bekræftet, at de er rede til at overholde
folkeretten, herunder internationale aftaler i forbindelse med nukleare spørgsmål. Den Europæiske Union
håber, at dette tilsagn vil bane vejen for, at Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) snart vil få
adgang til at foretage inspektioner i Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

Den Europæiske Union opfordrer desuden Den Demokratiske Folkerepublik Korea til at spille en stabil og
ansvarlig rolle i det internationale samfund.

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

* * *
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Nr. 133/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om begivenhederne i Cote d'Ivoire

Bruxelles, den 24 September 2002

Den Europæiske Union fordømmer det voldelige angreb, der netop har fundet sted i Côte d'Ivoire mod en
lovlig regering, og beklager de tab af menneskeliv, som dette har haft til følge.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den lægger vægt på, at der findes en politisk løsning, der omfatter
alle parter, og som er i overensstemmelse med den nationale forsoning, der blev indledt i 2001, og som EU
har støttet.

Den Europæiske Union minder om, at den lægger stor vægt på, at legalitet og menneskerettighederne
respekteres i den retsforfølgning, som begivenhederne den 19. september 2002 må give anledning til.

* * *

Nr. 134/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Cubas meddelelse om, at det agter at tiltræde traktaten om ikke-spredning af kernevåben

Bruxelles, den 27 september 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på Cubas meddelelse på FN's 57. Generalforsamling om, at det
agter at tiltræde traktaten om ikke-spredning af kernevåben som en ikke-kernevåbenstat.

Denne beslutning understreger yderligere ikke-sprednings-traktatens rolle som hjørnestenen i ikke-
sprednings-regimet og det afgørende fundament til fremme af nuklear nedrustning. Den Europæiske Union
er fast besluttet på at styrke de multilaterale instrumenter vedrørende ikke-spredning og nedrustning.
Unionen lægger i den forbindelse særlig vægt på at opnå verdensomspændende tilslutning til ikke-
sprednings-traktaten.

Den Europæiske Union opfordrer derfor de stater, som endnu ikke er part i ikke-sprednings-traktaten, til at
tiltræde traktaten som ikke-kernevåbenstater.

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

* * *
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Nr. 135/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Burundi

Bruxelles, den 25. september 2002

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste de alvorlige begivenheder ved Gitega i Itaba-
kommunen. EU ønsker, at en upartisk og uafhængig undersøgelse hurtigt afdækker kendsgerningerne
omkring hændelsen og identificerer de skyldige, så disse kan retsforfølges og dømmes under overholdelse af
de retslige procedurer. EU er desuden rystet over, at oplysningerne om en så alvorlig krænkelse af den
humanitære folkeret og retten til livet, som er et overgreb på den menneskelige værdighed, er blevet
tilbageholdt.

EU fordømmer den nuværende optrapning af volden i konflikten, ikke kun fordi den påfører befolkningen
yderligere lidelse, men også fordi en militær sejr ikke vil kunne danne grundlag for varig fred og et
burundisk samfund, hvor parterne er forsonet med hinanden.

EU sender på ny en indtrængende appel såvel til de væbnede grupper som til hæren, der står som garant for
ro og orden, om at de begge overholder deres forpligtelse til at respektere de mest elementære rettigheder for
civilbefolkningen - konfliktens ofre - og til Burundis regering om at retsforfølge alle konstaterede tilfælde af
overtrædelse af disse rettigheder, så traditionen for straffrihed kan blive brudt.

EU appellerer til alle krigsførende parter om at overholde reglerne for krigsførelse og den humanitære
folkerets bestemmelser. Ingen militærstrategi må på nogen måde krænke retten til livet og til
den fysiske integritet for den uskyldige civilbefolkning under dække af, at de formodes aktivt eller passivt at
være solidarisk med en af de krigsførende parter.

Når forhandlingerne mellem overgangsregeringen og de væbnede grupper genoptages, pointerer EU igen
over for alle konfliktens aktører, at det haster med at få de forhandlinger, der skal føre til en samlet og
altomfattende våbenhvile, afsluttet hurtigt og korrekt, da der ellers vil være risiko for at forrykke
overgangsperiodens skrøbelige balance.

* * *

Nr. 136/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om angrebet i Karachi, Pakistan

Bruxelles, den 26 septembre 2002

Den Europæiske Union beklager dybt det meningsløse angreb på den humanitære organisation Adara-o-
Ansaaf i Karachi, som kostede seks mennesker livet.

EU udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier.
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Det er EU's opfattelse, at dette angreb ikke må føre til en ny voldsbølge.

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. 137/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om angrebet i Gandhinagar, Gujarat, Indien

Bruxelles, den 26 septembre 2002

Den Europæiske Union fordømmer på det stærkeste gårsdagens angreb på Swaminarayan-templet i
Gandhinagar, hvor mange uskyldige mennesker blev dræbt.

EU udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier.

Dette angreb må efter EU's opfattelse ikke føre til en ny voldsbølge.

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. 138/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Somalia

Bruxelles, den 4 october 2002

EU bakker fuldt og helt op om den IGAD-støttede freds- og forsoningsproces for Somalia i over-
ensstemmelse med konklusionerne fra samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 22. juli 2002. Det
haster med at få løst krisen og få volden bragt til ophør. Den IGAD-støttede freds- og forsoningsproces, der
efter planen indledes den 15. oktober i Eldoret i Kenya er det unikke forum, hvor alle involverede parter kan
arbejde sammen om at udforme et grundlag for fred og forsoning. På grund af den udstrakte regionale og
internationale støtte, som Eldoret-konferencen nyder, frembyder den en enestående lejlighed til at løse
konflikten i Somalia og til at gøre en ende på det somaliske folks usigelige lidelser. EU appellerer til alle
parter i Somalia om ikke at forpasse denne lejlighed.
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EU anerkender den altafgørende rolle, som spilles af IGAD's tekniske udvalg bestående af de tre
frontlinjestater Kenya, Etiopien og Djibouti og med ambassadør Mwangale fra Kenya som formand med
hensyn til at skabe grundlaget for den IGAD-støttede freds- og forsoningsproces. Den indsats, som disse gør
for at skabe opbakning fra alle parter i overensstemmelse med de rammer, der er udstukket af IGAD, er af
vital betydning for udsigterne til et vellykket udfald. Denne opbakning bag ét enkelt sæt rammer må resolut
fastholdes under hele processen.

EU opfordrer alle parter til aktivt at støtte den IGAD-støttede freds- og forsoningsproces, til at arbejde
konstruktivt for at få den til at fungere og bestræbe sig på at overvinde alle hindringer, som måtte dukke op
undervejs. Hovedsagen er, at konferencen i Eldoret kommer til at udgøre et første
beslutsomt skridt i en freds- og forsoningsproces, der tager sigte på gradvis at skabe konsensus mellem
parterne.

EU er rede til at støtte processen på enhver mulig, hensigtsmæssig måde. EU understreger også på ny, at den
er villig til fuldt ud at støtte den konkrete udmøntning af en eventuel freds- og forsoningsaftale.

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. 139/02
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 og Malta samt EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

Bruxelles, den 3. oktober 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta samt EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de deler målsætningerne i Rådets afgørelse af 13. september 2002 om
gennemførelse af Rådets fælles holdning 2002/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe.
De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med Rådets afgørelse.

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

* * *
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Nr. 141/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den territoriale tvist mellem Belize og Guatemala

Bruxelles, den 3. oktober 2002

Den Europæiske Union bifalder den indsats, som Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og dens
mæglere (Sir Shridath Ramphal for Belize og Paul Reichler for Guatemala) har gjort for at hjælpe Belizes og
Guatemalas regeringer til at bringe en aftale om løsning af deres territoriale tvist, som begge parter kan
acceptere med æren i behold, inden for rækkevidde. Det konstruktive bidrag fra Honduras' regering for så
vidt angår de maritime spørgsmål fortjener også ros.

Den Europæiske Union håber, at mæglernes indsats kan føre til en snarlig afslutning af den territoriale tvist
mellem Belize og Guatemala, hvilket vil bane vej for et tættere samarbejde mellem de to lande på et
tidspunkt, hvor Mellemamerika søger at skabe en tættere social og økonomisk integration.

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. 143/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den syvpunktsplan, som FN-generalsekretærens særlige repræsentant, Michael Steiner,
har udarbejdet for Mitrovica

Bruxelles, den. 4 oktober 2002

Den Europæiske Union udtrykker sin fulde støtte til den syvpunktsplan, som FN-generalsekretærens særlige
repræsentant, Michael Steiner, har udarbejdet for Mitrovica.

Ved at erstatte frygt med tiltro og skabe tillid ved hjælp af de konkrete foranstaltninger, som FN-
generalsekretærens særlige repræsentant har foreslået, vil vejen være banet for afslutning af
konfrontationerne mellem befolkningerne på de to sider af Ibar-floden. Det kræver god vilje og tillid fra alle
berørte at føre denne plan ud i livet. Planens gennemførelse begynder med deltagelse i valget, og fortsætter
med overtagelse af ansvaret i en fælles administration på alle niveauer. Befolkningen i Nordmitrovica har alt
at vinde og intet at tabe.

EU vil for sit vedkommende bistå alle indbyggere og samfund i Kosovo med at rykke nærmere europæiske
standarder og med at gøre Mitrovica til en normal europæisk by.

Det er i den forbindelse af altafgørende betydning, at alle stemmeberettigede, også fra minoritetssamfundene,
deltager i kommunalvalget.* * *
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Nr. 144/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den humanitære situation i Sudan

Bruxelles, den. 4 oktober 2002

Fælles erklæring fra Ad hoc-donorgruppen vedrørende Sudan

De Forenede Stater, Den Europæiske Union, Norge, Canada, Schweiz og Japan er dybt foruroliget over den
humanitære situation i Sudan, og navnlig det forbud mod humanitær indsats, som Sudans regering nedlagde
den 27. september. Vi understreger de negative virkninger, forbuddet har på Sudans krigsramte befolkning.
FN skønner, at mindst 500 000 sudanske borgere som følge af forbuddet ikke vil få påtrængende nødhjælp.
Dertil kommer, at denne situation medfører, at ca. 400 nødhjælpsarbejdere er strandet og afskåret fra
omverdenen i konfliktzoner i det sydlige Sudan. Flyveforbuddet forhindrer FN i at evakuere disse
nødhjælpsarbejdere, også når der er tale om alvorlige sygdomstilfælde.

Vi henstiller igen på det kraftigste, at alle parter øjeblikkelig tillader sikker og uhindret humanitær adgang til
alle civile, der har behov for beskyttelse og bistand, således som det er omhandlet i Operation Lifeline
Sudans "Beneficiary"-protokol af 1999. Vi er skuffede over, at Sudans regering nu igen nægter Operation
Lifeline Sudan flyvetilladelse til områder med et kritisk behov for humanitær hjælp.

Vi opfordrer Sudans regering og Sudan People's Liberation Movement til at vende tilbage til
forhandlingsbordet. Fredsdrøftelserne i Machakos har været lovende og er en reel mulighed for bringe
Sudans befolkning en retfærdig og varig fred.

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

* * *

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om parlamentsvalgene i Slovakiet

Bruxelles, den 8 oktober 2002

Den Europæiske Union ser frem til dannelsen af en ny regering i Slovakiet, der kan videreføre de store
fremskridt Den Slovakiske Republik har gjort hen imod medlemskab af EU. Den Europæiske Union minder
om, at den er fast besluttet på at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne med de kandidatlande, der er klar til det,
ved udgangen af 2002. EU vil gerne kunne byde Den Slovakiske Republik velkommen som ny medlemsstat.

* * *
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Nr. 146/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om situationen i Venezuela

Bruxelles, den 9 oktober 2002

Den Europæiske Union følger fortsat opmærksomt og bekymret den yderst polariserede politiske situation i
Venezuela.

Den Europæiske Union giver på ny sin fulde støtte til de bestræbelser, der foregår i trepartsgruppen
bestående af OAS, UNDP og Carter Centeret, og som har til formål at fremme en national dialog mellem
Venezuelas regering, "Coordinadora Democratica" og andre relevante dele af samfundet.

Den Europæiske Union glæder sig også over, at generalsekretæren for OAS spiller en vigtig rolle i
bestræbelserne på at finde en fredelig, forfatningsmæssig og demokratisk løsning på den politiske krise i
Venezuela. Alle politiske og sociale aktører i Venezuela tilskyndes til at udvise tolerance for at konsolidere
det forsonlige klima i den venezuelanske befolkning.

Den Europæiske Union fremhæver betydningen af, at større problemer bliver løst gennem dialog, og
opfordrer kraftigt regeringen, de politiske partier og civilsamfundet til at gøre en indsats for at finde
forhandlingsløsninger og nå til bred national konsensus inden for rammerne af Venezuelas forfatning, de
universelle menneskerettigheder og de demokratiske værdier, der er indeholdt i det interamerikanske
demokratiske charter.

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. 147/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om udfaldet af det regionale topmøde om Burundi den 7. oktober 2002 i Dar es Salaam

Bruxelles, den 10. oktober 2002

Den Europæiske Union glæder sig over udfaldet af det regionale topmøde om Burundi den 7. oktober 2002 i
Dar es Salaam, som den anser for at være et skridt i den rigtige retning hen imod en altomfattende
våbenhvile og gennemførelsen af Arusha-aftalen.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed undertegnelsen af en våbenhvileaftale mellem CNDD-FDD
(Jean-Bosco Ndayikengurukiye) og Palipehutu-FNL (Alain Mugarabona) på den ene side og Burundis
regering på den anden.
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Den Europæiske Union støtter den tidsplan, som det regionale topmøde fastsatte for indgåelsen af en
våbenhvileaftale mellem CNDD-FDD (Pierre Nkurunziza) og FNL (Agathon Rwasa) på den ene side og
Burundis regering på den anden. EU opfordrer alle berørte parter til at gribe denne lejlighed til at opnå fred
og henstiller indtrængende til alle nævnte parter om på højeste niveau at påtage sig ansvaret for at få indgået
våbenhvileaftaler inden 30 dage.

Den Europæiske Union støtter opfordringen fra det regionale topmøde til alle, der undertegnede Arusha-
aftalen, om at medvirke til at integrere undertegnerne af våbenhvileaftalerne, i overgangsinstitutionerne,
herunder hæren og andre sikkerhedsstyrker.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Burundi til øjeblikkeligt at bringe alle militære
aktiviteter til ophør og til at respektere menneskerettighederne og beskytte civilbefolkningen.

EU henstiller til alle lande i regionen, at de indstiller al støtte til de militære aktiviteter, der udøves af de
væbnede grupper, som er involveret i konflikten i Burundi.

EU tilskynder regeringerne i Den Demokratiske Republik Congo og Burundi til at indgå en aftale om
normalisering af deres forbindelser på grundlag af den aftale, som de undertegnede i januar 2002.

EU gentager endelig, at den fortsat støtter de regionale, herunder også mæglernes, bestræbelser for at få
volden i Burundi bragt til ophør, så der kan skabes fred, stabilitet og udvikling til gavn for hele Burundis
befolkning.

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. 149/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om anden runde af det serbiske præsidentvalg

Bruxelles, den 10. oktober 2002

Rådet for Den Europæiske Union udtrykte den 30. september sin glæde over, at den første runde af
præsidentvalget forløb på en velordnet måde, og opfordrede samtidig alle parter til at yde deres bidrag til, at
valghandlingerne i Serbien og Montenegro afvikles på en tilfredsstillende måde.

Med henblik på anden runde af det serbiske præsidentvalg, der finder sted søndag den 13. oktober, vil Den
Europæiske Union gerne understrege, at stemmeafgivelsen i demokratiske samfund er vigtig som udtryk for
folkets vilje. Unionen opfordrer derfor alle stemmeberettigede til at gøre brug af deres demokratiske ret.

* * *
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Nr. 150/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om valget til den lovgivende forsamling i Jammu og Kashmir

Bruxelles, den 11. otkober 2002

Den Europæiske Union hilser afholdelsen af valget til den lovgivende forsamling i Jammu og Kashmir med
tilfredshed, og opfordrer alle parter til at respektere valgresultatet.

Den Europæiske Union glæder sig over, at mange kandidater og vælgere benyttede sig af deres demokratiske
ret til at vælge lokale repræsentanter på trods af de terroristiske voldshandlinger og trusler. EU fordømmer
skarpt de mange voldelige episoder, der førte til et tragisk tab af mange menneskeliv.

Der fandt ikke nogen EU-valgobservation sted, men en række EU-diplomater i New Delhi fulgte valget med
den indiske regerings bistand. På baggrund af deres personlige indtryk udtrykker EU sin påskønnelse af den
indiske valgkommissions energiske indsats for at afholde frie og retfærdige valg. Vi opfordrer den indiske
regering til at holde sit løfte om fuldt ud at efterforske eventuelle indberetninger om uregelmæssigheder.

EU håber, at valget kommer til at markere starten på en fremsynet og vidtspændende dialog med alle, der er
involveret i Kashmir. EU håber også, at udviklingen fremover vil føre til forbedringer med hensyn til
regeringsførelse og menneskerettigheder i Kashmir.

Den Europæiske Union opfordrer Indien og Pakistan til snarest muligt at genoptage deres diplomatiske
dialog om alle de spørgsmål, de er uenige om, herunder også Kashmir. Kun gennem en vidtspændende
dialog med inddragelse af befolkningen i Kashmir, kan der findes en varig løsning på Kashmir-spørgsmålet.

Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med Indien og Pakistan og med andre i det internationale
samfund for at nedtrappe den vedvarende krise mellem Indien og Pakistan og vil støtte bestræbelserne på, at
de to lande bilægger deres stridigheder gennem bilateral dialog.

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

* * *
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Nr. 152/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende de seneste politiske anholdelser i Burma/Myanmar

Bruxelles, den 11. oktober 2002

Den Europæiske Union noterer sig med alvorlig bekymring beretningerne om de seneste politisk motiverede
tilbageholdelser og anholdelser i Burma/Myanmar, herunder tilbageholdelsen af adskillige studerende i
august og allersenest 30 personer i den sidste uge af september.

Den Europæiske Union har sammen med medlemmerne af De Forenede Nationers Generalforsamling og
Menneskerettighedskommissionen gentagne gange opfordret til, at alle politiske fanger i Burma/Myanmar
løslades.

Den Europæiske Union har med tilfredshed konstateret, at over 300 politiske fanger er blevet løsladt i de
sidste 18 måneder. Dette beskedne fremskridt undergraves imidlertid af den fuldstændig uberettigede
genoptagelse af politisk motiverede tilbageholdelser og anholdelser.

Den Europæiske Union opfordrer Burmas/ Myanmars myndigheder til omgående at ophøre med at anholde
og tilbageholde folk af politiske grunde. Den Europæiske Union opfordrer også Burmas/Myanmars
myndigheder til at benytte sig af, at FN's særlige rapportør om menneskerettighederne og FN's
generalsekretærs særlige udsending i nær fremtid besøger landet, til øjeblikkelig at tage skridt til at fremme
national forsoning, respekt for menneskerettighederne og tilbagevenden til demokratiet.

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. 153/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af valgene den 16. oktober i Jamaica

Bruxelles, den 14. oktober 2002

Den Europæiske Union følger opmærksomt valgkampen i Jamaica samt valgene den 16. oktober. Den glæder
sig over, at de vigtigste politiske partier har opfordret til frie og fredelige valg. Derfor ser Den Europæiske
Union også med tilfredshed, at de politiske partier har vedtaget en "adfærdskodeks" for valghandlingen og
udnævnt en politisk ombudsmand, der skal overvåge åbenheden omkring valget. Disse foranstaltninger er et
positivt tegn på det løfte, partierne har givet om at ville komme den politiske vold til livs.
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Den Europæiske Union har dog med bekymring fået kendskab til de brutale drab, der har fundet sted i de
seneste uger.

Den Europæiske Union håber, at det kommende valg vil bidrage til at opbygge et Jamaica, der er forskånet
for vold.

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. 154/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om genoptagelsen af de sudanske fredsforhandlinger

Bruxelles, den 14. oktober 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed, at Sudans regering og SPLM/A har genoptaget freds-
forhandlingerne i dag den 14. oktober 2002. Den Europæiske Union ser navnlig med glæde, at begge parter
har indvilliget i at indstille fjendtlighederne i alle områder efter undertegnelsen af et aftalememorandum.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at lette
fredsforhandlingerne og arbejde aktivt hen imod en retfærdig og varig fred.

Den Europæiske Union udtrykker sin fulde og stadige støtte til IGAD-fredsprocessen, til Kenyas rolle som
mægler i processen samt til de eksterne partnere, som spiller en afgørende rolle i processen.

Den Europæiske Union erklærer sig på ny rede til at yde omfattende støtte til en fredsaftale og hjælpe Sudan
på vej mod en konsolidering af freden.

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 18. og 19. september 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")

http://www.cese.europa.eu
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I plenarforsamlingen den 18. og 19. september deltog Pat Cox, formand for
Europa-Parlamentet.

Det var den sidste plenarforsamling i EØSU's mandatperiode 1998-2002. Det første
møde i det nye udvalg ventes afholdt den 22.-24. oktober 2002.

1. EU-konventet

•  Resolution til EU-konventet
 
 - Reference: CES 1069/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 I resolutionen vælger udvalget bevidst kun at behandle tre emner, som det anser for væsentlige i
debatten om Europas fremtid og konventets arbejde: (i) den europæiske samfundsmodel, (ii) et
aktivt demokrati og civil og social dialog og (iii) forvaltning af den økonomiske og sociale politik.
Det vurderer, at konventet i sit arbejde rører ved essensen i den europæiske identitet og det
europæiske projekt og ved de værdier, det bygger på, og således ikke kun beskæftiger sig med
"kompetenceområder" og kompetencefordeling. Udvalget forbeholder sig dog ret til senere at udtale
sig om andre emner, som konventet specielt tager op.
 
 Udvalget kræver således en ny definition på Den Europæiske Unions forfatningsmæssige grundlag,
som skal være (i) kendetegnet ved en balance mellem den kulturelle mangfoldighed og politisk
enhed samt (ii) muliggøre en videreudvikling af den europæiske samfundsmodel, samtidig med at
de forskellige socio-kulturelle identiteter kommer bedre til deres ret.
 
 Udvalget gentager sin støtte til unionsborgerskabets videreudvikling, herunder charteret om
grundlæggende rettigheder, som udvalget anmoder om at få skrevet ind i forfatningstraktaten, og
som bør blive en hjørnesten i denne.
 
 Udvalget mener også, at EU bør:
 
– have institutioner, der sætter det i stand til at føre en egentlig udenrigspolitik;
 
– opnå en styrkelse af sine kompetencer inden for retlige og indre anliggende;
 
– tildele de midler, som er nødvendige for, at der kan føres en reel, fælles politik på

indvandrings- og asylområdet.
 
 Udvalget går ind for en kraftig styrkelse af EU's demokratiske legitimitet gennem en forbedring af
den aktive medinddragelse, som skal gøre det muligt på et tidligt stadium at inddrage
civilsamfundets organisationer i politikformuleringen og i forberedelsen af beslutninger samt i
implementeringen heraf.
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 Som tilhænger af funktionel subsidiaritet vurderer udvalget, at det har en nøglerolle at spille i den
civile dialog, og at det er det naturlige forum for denne, idet denne dialog er et nøgleelement i
styrkelsen af EU's demokratiske legitimitet.
 
 
 Med hensyn til forvaltningen af den økonomiske og sociale politik fremsætter udvalget en række
henstillinger til konventet for at tilføre EU de procedurer og instrumenter, der kræves for en
vellykket gennemførelse af Lissabon-strategien som led i opfyldelsen af målsætningen om vækst,
jobskabelse og bæredygtig udvikling
 
 
 Desuden henstiller udvalget:
 
– at den åbne koordinationsmetode indskrives i traktaten;
 
– at der indføres et nyt finansieringssystem for EU, der styrker EU's egne indtægter;
 
– at lovgivningsprocesserne og EU-regelværket forenkles;
 
– at institutionerne vedtager adfærdskodekser med henblik på at forenkle

lovgivningsprocessen.
 
 Hvad direkte angår udvalget, anmoder det om:
 
– at det som en generel regel høres på et stadium forud for lovgivningsprocessen, og at

metoden med sonderende udtalelser indskrives i forfatningstraktaten;
 
– at det får status af institution, da dette vil styrke dets rolle som institutionel repræsentant for

det organiserede civilsamfund.

– Kontaktperson: Patrick Fève
 (tlf. +32 2 546 9616 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 

 * * *

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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 2. UDVIDELSEN

 
•  Udvidelsens konsekvenser for ØMU'en
 Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen - F)
 
– Reference: Initiativudtalelse - CES 1018/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 Efter udvalgets opfattelse er det nødvendigt,
 
– at hvert enkelt ansøgerlands positive aspekter nøje vurderes for at undgå, at en ny

medlemsstat kommer i strukturelle vanskeligheder og at euroens indre og ydre stabilitet
bringes i fare;

 
– at nye medlemsstater straks fra medlemskabets begyndelse deltager i den europæiske

valutakursmekanisme (ERM2);
 
– at bestemmelserne vedrørende en effektiv tilpasning af ECB's ledelse til udvidelsen

fastlægges samtidig med afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne;
 
– at euro-landenes egne midler styrkes;
 

– at det må overvejes at styrke EU's egne indtægter for perioden efter 2006;
 
– at konventet om EU's fremtid grundigt overvejer alle spørgsmål i forbindelse med ØMU'ens

udvidelse (f.eks. institutionelle anliggender, subsidiaritet i praksis, beskæftigelsesformer).
 
– Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf.: 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

 
•  Cyperns økonomiske og sociale situation og erhvervs- og interesseorganisationernes rolle
 Ordfører: Giacomina Cassina (Arbejdstagergruppen – I)
 
– Reference: Addendum til informationsrapport – CES 21/1999 add fin
 
– Hovedpunkter:
 
 Dette er et addendum til den informationsrapport, som blev vedtaget af Eksternsektionen i januar
2000. Det redegør for synspunkterne hos civilsamfundsorganisationerne på hele øen og fokuserer
primært på den økonomiske, sociale og politiske situation i den nordlige del af Cypern. Udvalget
påpeger, at den lammede økonomi i Nordcypern kun fungerer pga. betydelige overførsler fra
Tyrkiet, og analyserer de økonomiske konsekvenser af denne afhængighed.
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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 I addendummet beskrives de cypriotiske civilsamfundsorganisationers aktiviteter og perspektiver.
Det bemærkes, at øens deling fortsat udgør en overvældende byrde for det nordcypriotiske
civilsamfund, og at der blandt arbejdsmarkedsorganisationerne i Nordcypern langt overvejende er
stemning for et EU-medlemskab. Endelig konkluderes det i addendummet, at der er udbredt
anerkendelse af, at en retfærdig og effektiv løsning er en konkret måde at sikre hele øens fremtid, så
denne er godt rustet til at udvikle og realisere sit potentiale for økonomisk, social og kulturel vækst.
 
– Kontaktperson: Nicola Murray
 (Tlf. : 00 32 2 546 9628 – e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)
 
•  Finansiel førtiltrædelsesstøtte - Phare, ISPA og Sapard
 Ordfører: Kenneth Walker (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 1023/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 I udtalelsen beskrives de politiske og retlige rammer for og driften af ISPA, Phare og Sapard, og den
indeholder en kritisk fremstilling af, hvor langt man er nået i processen på nuværende tidspunkt, og af
måden, hvorpå fondene administreres og anvendes. Under forberedelsen af udtalelsen undersøgte man
kommissionsdokumenter og interviewede embedsmænd i Bruxelles og i nogle ansøgerlande. Der blev
indsamlet oplysninger fra det organiserede civilsamfund i ansøgerlandene ved hjælp af et
spørgeskema, og der blev holdt høringer og aflagt besøg i fire lande – Bulgarien, Estland, Polen og
Slovakiet – hvor medlemmer af EØSU mødtes med repræsentanter for civilsamfundet og regeringen.
 
 Det fremgår af udtalelsen, at der klart er en forskel på holdningerne til forvaltningen og anvendelsen
af førtiltrædelsesfondene, især mellem Kommissionen og aktørerne i ansøgerlandene, men også
mellem regeringerne og det organiserede civilsamfund i disse lande. EØSU konkluderer, at
førtiltrædelsesfondene i væsentlig grad har hjulpet ansøgerlandene, men der bør ske forbedringer i
måden, hvorpå disse administreres og fungerer.
 
 EØSU fremsætter en række henstillinger om, hvordan man kan forbedre fondenes drift og effektivitet,
og anbefaler, at der bør udarbejdes en opfølgningsudtalelse, der undersøger, i hvilket omfang disse
henstillinger er blevet fulgt, og opdaterer EØSU's evaluering af, hvordan førtiltrædelsesfondene
gennemføres.
 
– Kontaktperson: Nicola Murray
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 28 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  LETLAND OG LITAUEN PÅ VEJ MOD TILTRÆDELSE
 Ordfører: Uno Westerlund (Arbejdstagergruppen - S)
 
– Reference: Initiativudtalelse CES 1022/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 
 Civilsamfundet er hovedemnet for den følgende analyse, som tager udgangspunkt i udviklingen med
hensyn til de politiske Københavnskriterier, som var forudsætningen for at kunne indlede
forhandlinger. Den kommer nærmere ind på et udvalg af områder, som indgår i betingelserne for
at opnå medlemskab.
 
 
 Det organiserede civilsamfund har gjort fremskridt i begge lande. Udtalelsen fokuserer på bestemte
problemområder såsom bekæmpelse af korruption, integration af ikke-statsborgere i Letland, hvordan
de markedsøkonomiske fordele kan komme hele befolkningen til gode, beskæftigelsespolitikker, et
atomkraftværk i Litauen, den sociale og civile dialog samt udvikling af landbrugsdistrikter og
regioner.

 
 

– Kontaktperson: Georgine Willems
 (Tlf.: 00 32 2 546 94 71 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int)
 
 
•  Transport/udvidelsen
 Ordfører: Dethmer H. Kielman (Arbejdsgivergruppen - NL)

 
– Reference: Initiativudtalelse – CES 1032/2002

 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 

 * * *
 

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu
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 3. MILJØ, ENERGI OG LANDBRUG
 
•  Jordbundsbeskyttelse
 Ordfører: Staffan Nilsson (Gruppen Andre Interesser - S)
 
– Reference: KOM(2002) 179 – CES 1015/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 Den Europæiske Union har udviklet fælles strategier for at værne om og beskytte vand og luft, men
har ingen fælles langsigtede strategier for jordbundsbeskyttelse. Den seneste tids begivenheder med
meget ekstrem nedbør og oversvømmelser i flere europæiske lande viser, at der er behov for en
gennemtænkt strategi for jordbeskyttelse.  Oversvømmelser forværres ofte af, at tidligere naturlige
oversvømmelsesområder er blevet ændret som følge af en forringelse af jordbundens evne til at
oplagre vand eller på grund af ændret arealanvendelse. Det er vigtigt, at EU tager hensyn til dette i
forbindelse med udarbejdelsen af strategier for jordbundsbeskyttelse og arealforvaltning.
 
 Allerede i sin initiativudtalelse "Slam fra rensningsanlæg i landbruget" efterlyste EØSU et forslag
til en EU-strategi for jordbundsbeskyttelse. EØSU hilser derfor Kommissionens meddelelse
velkommen som et første skridt hen imod en EU-strategi for jordbundsbeskyttelse. Med henblik på
den videre indsats ønsker EØSU at fremhæve behovet for følgende: beskrivelse af og begrundelse
for aktioner, der kan gennemføres på EU-plan, en strategidebat om ambitionsniveauer og mål, en
vurdering af de trusler, der gør sig gældende i de forskellige regioner i EU og ansøgerlandene, en
sammenkobling af kommende overvågningssystemer og igangværende foranstaltninger på nationalt
og regionalt niveau, indarbejdelse af aktiviteter vedrørende uddannelse, information og passende
sanktionsordninger, hensyntagen til ejendomsretten til jord samt en beskrivelse af, hvilke trusler der
er tale om, så der kan opnås opbakning til initiativet fra alle relevante aktører.
 
– Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf.: 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Miljøaftaler
 Ordfører: José Ignacio Gafo Fernández (Arbejdsgivergruppen - E)

 
– Reference: COM(2002) 412 endelig – CES 1029/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU har altid slået til lyd for at forbedre lovgivningen, så den bliver enklere, mere fleksibel og
lettere for borgerne at forstå. Ikke mindst i lyset af resultaterne fra verdenskonferencen om
bæredygtig udvikling i Johannesburg, hvor der blev lagt vægt på vigtigheden af konkrete projekter
og en frivillig indsats, bifalder EØSU denne meddelelse, som skal fremme indgåelsen af frivillige
miljøaftaler på fællesskabsplan, og håber, at den valgte tilgang efter en kort indkøringsperiode kan
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 udvides til andre erhvervs- og samfundsområder som et - i visse tilfælde - hurtigere og mere
fleksibelt alternativ til den konventionelle lovgivning. Frivillige aftaler skal i sagens natur altid gå
videre end de gældende minimumsregler og må under ingen omstændigheder stride mod de
minimumsnormer, der er fastsat på nationalt eller EU-plan.
 
 EØSU foreslår følgende ændringer for at gøre de frivillige aftaler mere tilgængelige og
gennemskuelige og navnlig for at skabe et mere forudsigeligt slutresultat for de parter, som
udbreder disse frivillige aftaler: en bedre definition af begrebet "interesserede parter", hensyntagen
til deltagelse i frivillige aftaler ved tildeling af miljømærke, EMAS-certifikat eller offentlige
kontrakter, skabelse af procedurer vedrørende anerkendelse af frivillige aftaler, kriterier for
anerkendelse og kriterier vedrørende miljøaftalernes interne funktionsmåde, opgivelse af kravet om
administrativ omkostningseffektivitet samt sikring af forenelighed med EU's konkurrenceregler.
 
– Kontaktperson: Silvia Calamandrei
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
 
•  Energiprogram
 Ordfører: Peter Morgan (Arbejdsgivergruppen - UK)
 
– Reference: KOM(2002) 162 endelig – 2002/0082 COD – CES 1013/2002
 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
•  Finansiering af den fælles landbrugspolitik
 Ordfører: Rudolf Strasser (Gruppen Andre Interesser - A)
 
– Reference: KOM(2002) 293 endelig – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002
 
– Kontaktperson: Eleonora de Nicolantonio
 (Tlf.: 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.de.nicolantonio@esc.eu.int)
 
•  Fodertilsætningsstoffer
 Ordfører: Cornelius Scully (Gruppen Andre Interesser - IRL)
 

– Reference: KOM(2002) 153 endelig – 2002/0073 COD – CES 1814/2002
 
– Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tlf.: 32 2 546 91 09 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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 Producentorganisationer
 Ordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (Gruppen Andre Interesser - E)
 
– Reference: KOM(2002) 252 endelig – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002
 
– Kontaktperson: Eleonora de Nicolantonio
 (Tlf.: 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.de.nicolantonio@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 4. BESKÆFTIGELSE, SOCIALPOLITIK OG IMMIGRATION
 
•  Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
 Ordfører: Ernst Erik Ehnmark (Arbejdstagergruppen - S)
 
– Reference: KOM(2002) 119 endelig – 2002/0061 COD – CES 1020/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU bifalder det nye forslag fra Europa-Kommissionen, som konsoliderer og forenkler de retlige
rammer for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det er et vidtrækkende
forslag, som er fremsat på et godt tidspunkt.
 
 Et system til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal være baseret på de relevante
faglige sammenslutningers og arbejdsmarkedsparternes aktive støtte og deltagelse. Dette er i nogen
grad sikret i det nuværende system, men ikke i det foreslåede nye system. EØSU stiller
ændringsforslag til direktivforslaget for at sikre denne inddragelse.

 
 Det er vigtigt, at forbrugerne og borgerne i det hele taget kan have tillid til kvaliteten af de
tjenesteydelser, der tilbydes af faguddannede migranter såvel som nationale faguddannede.
Direktivforslaget tager ikke i tilstrækkelig grad højde for problemerne i forbindelse med sikring af
god forbrugerservice.

 
 EØSU beder desuden Kommissionen være opmærksom på behovet for koordination mellem
uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik og indre markedspolitik.

 
 Det nye system gør det muligt for de europæiske faglige sammenslutninger at foreslå fælles
europæiske platforme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. EØSU finder det meget
positivt, at direktivforslaget giver denne mulighed. EØSU mener dog, at kriterierne for forslag om
fælles platforme bør beskrives nærmere i direktivet. EØSU stiller forslag om en række sådanne
kriterier.
 
– Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf.: 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
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•  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikaransattes arbejdsforhold
 Ordfører: An Le Nouail-Marlière (Arbejdstagergruppen - F)
 
– Reference: KOM(2002) 149 endelig – 2002/0072 COD – CES 1027/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU mener på den ene side, at der er risiko for, at princippet om ikke-forskelsbehandling i
forhold til sammenlignelige arbejdstagere i brugervirksomheden, som er et centralt princip,
undergraves af de afvigelser, som forslaget tillader, navnlig i artikel 5, stk. 4, hvad angår
vikaransatte, som varetager opgaver for en brugervirksomhed i en periode på højst seks uger. EØSU
frygter, at denne afvigelse i visse lande kan medføre, at vikaransatte forskelsbehandles i forhold til
sammenlignelige arbejdstagere i brugervirksomheden. Det er efter EØSU's opfattelse af central
betydning at forhindre en sådan forskelsbehandling for at sikre vikaransattes juridiske stilling og
undgå en underminering af de traditionelle systemer til fastlæggelse af arbejds- og lønforhold i
brugervirksomhederne.
 
 På den anden side er EØSU klar over, at princippet om ikke-forskelsbehandling, som er et
grundprincip i de europæiske traktater, ikke må drages i tvivl. Dette skal sikres ved, at man baserer
sig på det i direktivet valgte referencepunkt "sammenlignelige arbejdstagere i brugervirksomheden,
for så vidt angår alle væsentlige arbejdsforhold". Men i betragtning af landenes forskelligartede
juridiske og sociale situation og det forhold, at vikararbejde bl.a. adskiller sig fra andre
arbejdsformer ved at omfatte tre parter, foreslår EØSU, at det for at sikre en hensigtsmæssig
gennemførelse i medlemsstaterne overlades til disse at gennemføre princippet, så man undgår at
tage udgangspunkt i et for begrænset eller undtagelsespræget system og samtidig respekterer
nationale love, overenskomster og skikke.
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf.: 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter i forbindelse med

tilrettelæggelse af arbejdstiden (kodificeret udgave)
 Ordfører: Giacomina Cassina (Arbejdstagergruppen - I)
 
– Reference: KOM(2002) 336 endelig – 2002/0131 COD – CES 1026/2002
 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf.: 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
 
•  Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager
 Ordfører: Clare Carroll (Arbejdsgivergruppen - IRL)
 Medordførere: Roger Burnel (Gruppen Andre Interesser – F)
 Daniel Retureau (Arbejdstagergruppen – F)
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– Reference: KOM(2002) 222 endelig – 2002/0110 CNS – CES 1021/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU noterer med tilfredshed, at det foreliggende forslag er mere omfattende og mere
ambitiøst i sit sigte end forordning (EF) nr. 1347/2000. Det noteres ligeledes med tilfredshed, at
dets rækkevidde ikke længere er begrænset til spørgsmål om forældremyndighed, der opstår, før
den endelige dom eller endelige afgørelse er faldet i en skilsmisse- eller separationssag. I
overensstemmelse med bestemmelserne i det franske initiativ er igangværende sager nu også
dækket.
 
 Spørgsmålet om samlivssituationer og tvister opstået i forbindelse med separation, herunder
om forældremyndighed, er imidlertid fortsat ikke behandlet. EØSU skal atter indtrængende
opfordre Kommissionen til at fremsætte forslag, der dækker samlivsforhold, som EØSU også
gjorde det i sin udtalelse om forslaget til forordning nr. 1347/2000.
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf.: 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
•  En fællesskabspolitik for tilbagesendelse af personer
 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdstagergruppen – E)
 
– Referencer: (KOM(2002) 175 endelig) – CES 1019/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 EØSU finder det fejlagtigt at anse tvangsmæssig tilbagesendelse for EU’s eneste eller primære
reaktion på de "papirløse" indvandrere, som i dag opholder sig i vore lande. Der er behov for en
overordnet politik, som omfatter tiltag inden for både tilbagesendelse og regularisering.
 
 EØSU er overrasket og udtrykker sin kritik af, at Rådet i Sevilla ikke aftalte en frist for
vedtagelse af direktiv for betingelser for indvandreres indrejse og ophold af økonomiske
grunde. Det er afgørende, at de lovlige indvandringskanaler virker så godt, at de forebygger
ulovlig indvandring. Rådets budskab i Sevilla er således ikke tilstrækkeligt til at skabe en
afbalanceret iværksættelse af den fælles indvandrings- og asylpolitik.
 
 Grønbogen indeholder ifølge Kommissionen en række overvejelser, der lægger op til en bred
debat, hvilket EØSU bifalder.
 
 EØSU støtter Kommissionens forslag om at give fortrinsret til frivillig tilbagevenden og om at
betragte tvungen tilbagesendelse som en sidste udvej.
 
 EØSU stiller sig positiv over for en fælles lovgivning baseret på EU’s charter om
menneskerettigheder og den europæiske konvention om menneskerettighederne.
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 Den europæiske tilbagesendelsespolitik i forhold til tredjelande bør have en positiv indvirkning
på udviklingen i disse lande. Tilbagesendelserne skal følges op af “ledsageprogrammer” i hver
enkelt personsag. Et sådant program skal tage højde økonomiske, faglige, sociale og
familiemæssige forhold for de involverede personer samt den økonomiske og sociale situation i
hjemlandet.
 
– Kontaktperson: Alan Hick
 (Tlf. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int      )
 

 * * *
 
 
 5. TRANSPORT, TURISME OG BJERGOMRÅDER
 
•  2. jernbanepakke
 Ordfører: Joseph Konz (Arbejdstagergruppen – L)
 
– Referencer: KOM (2002) 21-22-23-25 endelig – CES 1028/2002

– Hovedpunkter:
 
 EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at sikre, at samtlige jernbanevirksomheder på
godstransportområdet får fri, ikke-diskriminerende adgang til hele det europæiske jernbanenet. Dog
bør sikkerhed også i fremtiden have første prioritet på jernbaneområdet!
 
 I den forbindelse understreger EØSU følgende:
 
•  En forceret liberalisering kunne medføre en omfattende deregulering.
 
•  Det bør fortsat være op til medlemsstaterne at afgøre, om de ønsker at gå videre end den

regnskabsmæssige adskillelse mellem infrastruktur og drift og overdrage væsentlige
funktioner til en uafhængig myndighed i henhold til direktiv 91/440/EØF.

 
•  Jernbanemedarbejderne og deres fagforeninger samt brugerne af jernbanerne og kunderne

bør  involveres i procedurerne for sikring af driftssikkerhed og i omstruktureringen af
jernbanevirksomhederne.

 
•  Det er afgørende at sikre en harmoniseret og streng håndhævelse af de sociale forskrifter.
 
– Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. : 32 2 546 9717 – e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int)
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•  Illoyal konkurrence / Lufttransport
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen – DK)
 
– Referencer: Kom (2002) 110 endelig – 2002/0067 COD – CES 1011/2002
 
– Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. : 32 2 546 9717 – e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int)
 
•  Europæisk turismes fremtid
 Ordfører: Giorgio Liverani (Arbejdstagergruppen – I)
 
– Reference: KOM(2001) 665 endelig – CES 1009/2002
 
 Udvalget foretager i udtalelsen en omfattende analyse af spørgsmål i tilknytning til den europæiske
turisme, som rækker langt videre end Kommissionens forslag.
 
 Udvalget bifalder såvel Kommissionens meddelelse som Rådets dertil knyttede resolution fra
maj 2002; det påskønner, både hvad angår metode og indhold, det hidtil udførte arbejde og anser det
for et godt grundlag for at befæste EU's politikker for turisme.
 
 Udvalget opfordrer Kommissionen og især Rådet til at finde det nødvendige juridiske grundlag med
henblik på at styrke EU's strategier for turismen. Det er et meget presserende behov i lyset af
sektorens betydning for økonomien og det europæiske samfund, for det allerede konsoliderede
europæiske økonomiske samarbejdsområde, for den igangværende genforeningsproces i Europa og
forventningen om at skabe et frihandelsområde i Middelhavsområdet.
 
 Et juridisk grundlag vil gøre det muligt at udvikle sektorens muligheder og fremme fastlæggelsen af
et rammeprogram for turismen. Med dette instrument kan EU-programmer og -tiltag inden for andre
sektorer, men med indlysende henvisninger til turisme, bringes til at støtte turisme. Strategierne og
gennemførelsesforanstaltningerne skal fastlægges i størst mulig enighed med det organiserede
civilsamfund, arbejdsmarkedets parter og de nationale instanser og EU-institutionerne under det
årligt tilbagevendende europæiske turismeforum på foranledning af Kommissionen.
 
 Som sit første konkrete bidrag til det første europæiske turismeforum, der afholdes i december 2002
i Bruxelles, understreger udvalget behovet for i det mindste midlertidigt at styrke de finansielle og
menneskelige ressourcer, der er til rådighed for Kommissionens afdeling for turisme, at skabe et
netværk af centre for information og turistrådgivning og at udarbejde og koordinere
anvendelsen af et charter om kvaliteten af de europæiske turistdestinationer.
 
– Kontaktperson: Birgit Fular
 (tlf.: 32 2 546 9044 – e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)
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•  Bjergområdernes fremtid i EU
 Ordfører: Jean-Paul Bastian (Andre interesser – F)
 
– Referencer: Initiativudtalelse – CES 1025/2002
 
– Hovedpunkter:
 
 I anledning af FN's internationale bjergår opfordrer EØSU EU til overveje, hvilken politik den skal
føre over for sine bjergområder, navnlig i lyset af udvidelsen, som vil betyde en relativ procentvis
forøgelse af bjergområderne i forhold til EU's nuværende territorium.
 
 EØSU understreger, at EU's bjergpolitik skal skabe en model for bæredygtig og retfærdig
udvikling, som sikrer godtgørelse for bjergområdernes uafhjælpelige handicap, begrænsning af de
faktorer, der fører til afhjælpelige handicap, og udnyttelse af disse områders identitet og værdier.
 
 Efter EØSU's mening er gennemførelse af en sådan politik betinget af en
strukturfondspolitik, som ikke må udelukke de bjergområder, der i øjeblikket modtager støtte, fra
også fremover at få tildelt støtte.
 
– Kontaktperson: Birgit Fular
 (tlf.: 32 2 546 9044 – e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)
 
 6. LISSABON-STRATEGIEN
 
•  Lissabon – fornyelse af visionen
 Ordfører: Peter Morgan (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
– Reference: initiativudtalelse – CES 1030/2002

– Hovedpunkter:
 
– Der er gjort store fremskridt på mange områder, navnlig på områder, hvor Kommissionen har

haft initiativet.
 
– Kun få medlemsstater har gjort de nødvendige fremskridt på områder, som kræver politisk

lederskab.
 
– Der bør foretages en uvildig evaluering af den åbne koordinationsmetode i forbindelse med

forårstopmødet i 2003, hvor 30% af dagsordenen for Lissabon-strategien allerede vil være
gennemført.
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– EØSU stillede i sin udtalelse til Lissabon-topmødet, spørgsmålet, om vi for at kunne imødegå

de udfordringer, der følger af det nye paradigme, ikke også har behov for et nyt paradigme for
staten. For at kunne træffe de foranstaltninger, som kræves for at virkeliggøre
Lissabon-visionen, er det tydeligvis nødvendigt at stille dette spørgsmål igen. Det nye
paradigme bør defineres af konventet om EU's fremtid.

 
– Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (tlf.: +32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int
 

 * * *
 
 
 7. DET INDRE MARKED
 
•  Lægemidler
 Ordfører: Christoph Fuchs (Gruppen Andre Interesser – D)
 
– Referencer: KOM(2001) 404 endelig – 2001/252-253-254 (COD) – CES 1007/2002)
 
 Udvalget bifalder generelt Kommissionens forslag om ændring og videreudvikling af
fællesskabslovgivningen om humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler. Til grund for
udtalelsen ligger den opfattelse, at beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed skal have forrang
frem for alle andre lovgivningsområder.
 
 EØSU
 
 – støtter Kommissionens bestræbelser på at forbedre sikkerheden inden for lægemidler ved at

give bedre information om lægemidler til patienter og forbrugere samt på at forbedre
lægemiddelovervågningen ved gennem partnerskaber at inddrage de ansatte i
sundhedsvæsenet samt patienter i registreringen af de risici, der er forbundet med
lægemidler;

 
 – bifalder Kommissionens indsats for at fremme udviklingen af nye lægemidler og så hurtigt

som muligt gøre det muligt at anvende disse til patientbehandling. Det er dog nødvendigt at
sikre databeskyttelse, og konkurrencen mellem producenterne af generiske lægemidler må
ikke vanskeliggøres uforholdsmæssigt;

 
 – har den opfattelse, at der fortsat er et afbalanceret forhold mellem de forskellige ordninger

for godkendelse (central ordning for godkendelse, ordning for godkendelse med gensidig
anerkendelse og national ordning for godkendelse), og at ansøgerne i princippet skal kunne
vælge mellem de forskellige systemer;
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 – mener, at det er nødvendigt at forbedre og udvide forsyningen af lægemidler til dyr samt at

udforme et program til fremme af udviklingen af lægemidler til behandling af sjældne
dyresygdomme;

 
 – anbefaler en klar afgrænsning mellem begrebet lægemidler og andre midler som medicinske

produkter, levnedsmidler, herunder kosttilskud, kosmetik osv.;
 
 – bifalder Kommissions hensigt om at udvide reglerne for "god fremstillingspraksis" til også

at dække råvarer, især virksomme stoffer;
 
– mener, at det er nødvendigt at harmonisere medlemsstaternes krav om receptudskrivning.
 
– Kontaktperson: Birgit Fular
 (tlf.: 32 2 546 9044 – e-mail: Birgit.Fular@esc.eu.int)

•  Plantelægemidler
 Ordfører: Paolo Braghin   (Arbejdsgivergruppen – I)

 
– Reference: KOM(2002) 1 endelig – 2002/0008 COD – CES 1008/2002

– Kontaktperson : Birgit Fular
 (Tlf. : 00 32 2 546 9044 – e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 8. INFORMATIONSSAMFUNDET
 
•   Bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på internettet
 Ordfører: Ann Davison  (Gruppen Andre Interesser – UK)
 
– Reference: KOM(2002) 152 endelig – 2002/0071 COD – CES 1012/2002

 
– Hovedpunkter:
 
 Udvalget bekræfter sin holdning til beskyttelse af børn i informationssamfundet som fremlagt i
udtalelsen om "Et program til beskyttelse af børn på Internettet" af 28. november 2001 og hilser
Kommissionens handlingsplan velkommen i håbet om, at den bakkes kraftigt op af regeringerne og
informationsindustrien.
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 Udvalget støtter handlingsplanens tiltag, men foreslår herudover:
 
- at der skabes positive væresteder for børn på internettet, f.eks. i form af en udvidet 'walled

garden' (beskyttet have) for børn, som kan overvåges under et .kids.eu-domæne,

- at der oprettes af hotlines i lande, hvor sådanne endnu ikke findes, især i ansøgerlandene,
 
- at der skabes en lovgivningsmæssig kontekst baseret på samregulering,
 
- at der udfoldes større bestræbelser fra regeringernes og erhvervslivets side, så systemerne

til klassificering af internettes indhold kommer til at fungere,
 
- at branchen selv spiller en aktiv rolle inden for sikkerhed og oplysning. Kommissionen kan

for sit vedkommende satse på eksisterende tematiske programmer såsom eEurope og
eLearning.

– Racisme på internettet bør bekæmpes langt mere resolut. Der skal selvsagt tages behørigt
hensyn til ytringsfriheden, men den må ikke føre til en udbredelse af
kriminalitet.Kontaktperson: Raffaele Del Fiore

  (Tlf.: 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 
•  Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed
 Ordfører:: Daniel Retureau   (Arbejdstagergruppen – F)

 
– Reference: KOM(2002) 92 endelig – 2002/0047 COD –  CES 1031/2002

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

 * * *
 
 
 9. KAPITALMARKEDERNE
 
•  De internationale kapitalmarkeder – tendenser, strukturer og institutionelle mekanismer
 Ordfører: Mario Sepi (Arbejdstagergruppen – I)

 
− Reference : Initiativudtalelse – CES 1024/2002
 
– Hovedpunkter:

 En ny finansiel struktur, som kan foregribe eller styre kriser, må baseres på en ny begrebsramme,
som tager højde for ikke blot finansielle, men også økonomiske og sociale forhold samt det
institutionelle og demokratiske grundlag i de berørte lande.
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 Udvalget efterlyser styreformer på linje med, hvad Kommissionen beskriver i sin hvidbog om nye
styreformer, hvor inddragelse af civilsamfundet og reduktion af de globale økonomiske skævheder
opstilles som mål.
 
 EU bør spille en mere fremtrædende rolle i debatten og fremlægge denne nye vision i institutionelle
fora, hvor det skal optræde som en enhed.
 
 Dette stiller krav om en reform af de internationale institutioner: medens Verdensbanken gradvist er
ved at udvide sine analysemetoder, hæger IMF fortsat om sine traditionelle kriterier.
 
 En reform kan kun gennemføres, hvis de internationale institutioners relative styrke ændres; dette
forudsætter, at de europæiske lande er enige om at tale med én stemme.
 
 Udvalget opfordrer samtlige internationale organisationer  til at gå ind i et tæt og effektivt
samarbejde med hinanden indbyrdes og med nationale systemer.
 
– Kontaktperson : Katarina Lindahl
 (Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
 

 * * *
 
 
 10. FORSKNING
 
•  Biovidenskab og bioteknologi
 Ordfører:  Adrien Bedossa   (Gruppen Andre Interesser – F)

 
– Reference: KOM(2002) 27 endelig – CES 1010/2002

 
– Kontaktperson: Birgit Fular

(Tlf. : 32 2 546 9044 – e-mail : Birgit.Fular@esc.eu.int)

* * *
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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

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

Page: 4
Type: http:

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

Page: 51
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:georgine.willems@esc.eu.int
New: mailto:georgine.willems@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.de.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.de.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.de.nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.de.nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:stefania.barbesta@esc.eu.int
New: mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:Luis.Lobo@esc.eu.int
New: mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:Raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:Raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 67
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:Birgit.Fular@esc.eu.int
New: mailto:Birgit.Fular@cese.europa.eu
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Page: 69
Type: http:

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