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PPE-DE Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske
Demokrater

PSE De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDR Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALE Gruppen for De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UEN Gruppen Union for Nationernes Europa
EDD Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NI Løsgængere

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

BUDG Budgetudvalget
CONT Budgetkontroludvalget
LIBE Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre marked
ITRE Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeriudvalget
RETT Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE Udvalget om Udvikling og  Samarbejde
AFCO Udvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMM Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI Udvalget for Andragender
ENQU Det Midlertidige Undersøgelsesudvalg
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 30/02 Forbud mod at ryge i tjenestebilerne

Nr. 31/02 Anvendelse af bevillinger i forbindelxe med sekretariatsgodgørelsen
(konto 3910) i regnskabsåret 2002

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 SPANSK NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT
I EUROPA-PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Pere ESTEVE (ELDR/ES)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 17. oktober 2002

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 23. oktober2002

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET SVENSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 24. oktober 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Peder WACHTMEISTER

var valgt i stedet for Gunilla CARLSSON (PPE-DE/SV) med virkning fra den 23. oktober 2002.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET SPANSK MEDLEM AF
EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 6. november 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Joan VALLVÉ

var valgt i stedet for Pere ESTEVE (ELDR/ES) med virkning fra den 25. oktober 2002.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER Situationen den 7.11.2002

Stiller Emne Nr

Charles Tannock Omkostninger i forbindelse med bankoverførsler og
Kommissionens beføjelser til at tillade retlige skridt

E-2864/02

Christopher Huhne Budgetbalanceprognose E-2865/02

Christopher Huhne Vækstprognoser E-2866/02

Christopher Huhne Vækstprognoser E-2867/02

Christopher Huhne Vækstprognoser E-2868/02

Christopher Huhne Forholdet mellem vækst og budgetbalance E-2869/02

Christopher Huhne Økonomiske antagelser E-2870/02

Charles Tannock, Neil Parish og
Theresa Villiers

Frankrigs ulovlige forbud mod import af britisk
oksekød

E-2871/02

Spørgsmål annulleret E-2872/02

Mogens Camre EU's økonomiske støtte til det palæstinensiske
selvstyre

P-2873/02

Jonas Sjöstedt Fremrykket udbetaling at støtte til de irske landbrugere P-2874/02

Nelly Maes Ulovlig statsstøtte til våbenfabrikken FN P-2875/02

Stavros Xarchakos Sundhed og socialforsorg i Grækenland E-2876/02

Stavros Xarchakos Sundhed og socialforsorg i Grækenland E-2877/02

Konstantinos Hatzidakis Omlægning af sporvejen i Athen E-2878/02

Ulla Sandbæk "Alt andet end våben"-initiativet E-2879/02

Giles Chichester Fremskridt m.h.t. energiliberalisering i EU E-2880/02

Theresa Villiers og Charles
Tannock

Salg af irske aviser E-2881/02

María Valenciano Martínez-Orozco Klage fra Kommissionen mod den spanske stat - sag
C-358-01 - indførsel af rengøringsmidler med soda

E-2882/02

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte E-2883/02

Erik Meijer Mangel på tilstrækkelig håndhævelse af reglerne om
beskyttelse af husdyr i forbindelse med transport

E-2884/02

Brice Hortefeux Beskyttelse af civilbefolkningen E-2885/02

Brice Hortefeux Avispriser E-2886/02

Cristiana Muscardini Brændstof og forurening E-2887/02
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Adriana Poli Bortone Oversvømmelser i Salento i Italien og Den Europæiske
Unions indsats

E-2888/02

Adriana Poli Bortone Koordinering af indsatsen inden for fællesskabsstøtten E-2889/02

Hanja Maij-Weggen Anholdelse af en nordkoreaner og hendes tolk i Kina E-2890/02

Alexander de Roo Problemer med højfluxreaktoren i Petten E-2891/02

Erik Meijer Risikoen for brud på kølevandsrørene i
højfluxreaktoren i Petten (NL) og undladelse af at tage
skridt til at forebygge denne risiko

E-2892/02

Erik Meijer Ordretildeling til en ekstern virksomhed, som lader
EU's website omstrukturere ved hjælp af en
tjenestemand i Kommissionen

E-2893/02

Jens-Peter Bonde Bogføring i Kommissionen E-2894/02

Olivier Dupuis Fængsling af Wei Jingyi, biskop ved den "uofficielle"
kinesiske katolske kirke

E-2895/02

Kathleen Van Brempt Tobakssmugling E-2896/02

Margrietus van den Berg Aftale om internationale spilleregler i forbindelse med
(top)idræt

E-2897/02

Alexander de Roo Bekendelse af farve E-2898/02

Nelly Maes Overtrædelse af EU's adfærdskodeks for våbeneksport E-2899/02

Hiltrud Breyer EU's grænse- og referenceværdier for
elektromagnetiske felter

E-2900/02

Hiltrud Breyer Undersøgelse af de sundhedsskadelige virkninger af
impulsfrekvenser

E-2901/02

Struan Stevenson Konkurrencepolitik E-2902/02

Benedetto Della Vedova Overtrædelse af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april
1979, begået af Italien med regionen Venetos lov nr. 7
af 14. marts 2002

E-2903/02

Nelly Maes Bretonsk E-2904/02

Camilo Nogueira Román USA's og Det Forenede Kongeriges forebyggende
angreb på Irak

E-2905/02

Camilo Nogueira Román Højhastighedsjernbanen der skal forbinde Galicien
med Portugal og med Europas centrum gennem
Frankrig

E-2906/02

Camilo Nogueira Román Ariel Sharons israelske hærs belejring af den
palæstinensiske præsident Arafats hovedkvarter

E-2907/02

María Valenciano Martínez-Orozco Overtrædelsesprocedure 93/2212 E-2908/02
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Fernando Fernández Martín Den Demokratiske Republik Congo E-2909/02

Fernando Fernández Martín Den Demokratiske Republik Congo E-2910/02

Fernando Fernández Martín Den Dominikanske Republik E-2911/02

Fernando Fernández Martín Den Dominikanske Republik E-2912/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2913/02

Fernando Fernández Martín Niue E-2914/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2915/02

Fernando Fernández Martín Palau E-2916/02

Fernando Fernández Martín Papua Ny Guinea E-2917/02

Fernando Fernández Martín Papua Ny Guinea E-2918/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2919/02

Fernando Fernández Martín Rwanda E-2920/02

Fernando Fernández Martín Saint Kitts and Nevis E-2921/02

Fernando Fernández Martín Saint Kitts and Nevis E-2922/02

Alexandros Alavanos Troværdigheden af data vedrørende gæld og underskud
for Grækenland

P-2923/02

Roger Helmer Brud på personalevedtægtens artikel 12 P-2924/02

Konstantinos Hatzidakis Effektiviteten af uddannelsesprogrammerne i
Grækenland

P-2925/02

Ari Vatanen Medlemsstaters fortsatte krænkelse af EU-
bestemmelser

P-2926/02

Paulo Casaca Interessekonflikter i forbindelse med
fællesskabskontrakter

P-2927/02

Margrietus van den Berg Midlertidige støtteforanstaltninger til den nederlandske
skibsbygningsindustri

P-2928/02

Konstantinos Hatzidakis Forbud mod elektroniske spil i Grækenland E-2929/02

Graham Watson Medicin til brevduer E-2930/02

María Sornosa Martínez Fortrinsvis tildeling af EU-midler til linjeføringer af
det spanske højhastighedsbanenet (AVE), som
tilgodeser territorial balance og økonomisk og social
samhørighed

E-2931/02

Olivier Dupuis Forfølgelse af den fængslede leder af "Southern
Mongolian Democracy Alliance" Hadas hustru og søn

E-2932/02
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Jorge Moreira Da Silva Anvendelse af den europæiske konvention om
akademisk anerkendelse af afgangsbeviser fra
universiteter (Europarådets konvention, ETS032)

E-2933/02

Jorge Moreira Da Silva Anvendelse af den europæiske konvention om
akademisk anerkendelse af afgangsbeviser fra
universiteter (Europarådets konvention, ETS032)

E-2934/02

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli og Antonio Mussa

Diskrimination af italiensk kultur i udlandet E-2935/02

Jules Maaten Kommissionens notat af 31. maj 2002 om
investeringsklimaet i Polen udarbejdet efter anmodning
fra den nederlandske regering

E-2936/02

Jan Mulder Antibiotika som tilsætningsstof til dyrefoder E-2937/02

Jan Mulder Polsk importbegrænsning for afskårne blomster E-2938/02

Chris Davies Aromaterapiens fremtid P-2939/02

Mikko Pesälä Transport af hjælp til Afghanistan P-2940/02

Carlos Carnero González Rapport fra den spanske myndighed med ansvar for
gennemførelse af ESF (UAFSE) om tildeling af
uddannelseskurser via det kommunale
beskæftigelsesinstitut i Madrid (IMEFE) -
tilbageholdelse af rapporten og indgriben fra OLAF's
side

P-2941/02

Konstantinos Hatzidakis Kontrol med udførelsen af jernbaneprojekterne i
Grækenland

E-2942/02

Hanja Maij-Weggen Situationen med hensyn til børnepasning i
medlemsstaterne og fremme heraf

E-2943/02

Erik Meijer Søerne ved Makedoniens sydlige grænse udtørrer og
forsvinder som følge af landbrugets vandudvinding på
den græske side af grænsen

E-2944/02

Paulo Casaca Uretmæssig anvendelse af EU-midler i Rumænien E-2945/02

Alexandros Alavanos Risici for hvalerne på grund af brugen af
højfrekvensteknologi under flådeøvelser

E-2946/02

Alexandros Alavanos Omlægning af sporvejen i Athen E-2947/02

Sebastiano Musumeci Illegale indvandrere i skibbrud på havet omkring
Sicilien

P-2948/02

Ian Hudghton Nedskæring af fiskerflåderne P-2949/02

Juan Ojeda Sanz Informationsnet om uddannelse i Europa (NARIC) P-2950/02

Rosa Miguélez Ramos Fordeling af midler fra strukturfondene P-2951/02
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Gabriele Stauner Høring af Pascal Lamy foretaget af Kommissionens
afdeling for bekæmpelse af svig

E-2952/02

Gabriele Stauner Størrelsen af indbetalinger til og udbetalinger fra
Kommissionens bankkonti

E-2953/02

Gabriele Stauner Kommissionens bankkonti hos forretningsbanker E-2954/02

Charlotte Cederschiöld Tilbageholdelse af data P-2955/02

María Rodríguez Ramos Anvendelse af beskyttelsesklausulen i forbindelse med
EU's import af konserverede satsumasstykker fra Kina

P-2956/02

Giovanni Procacci Forordning (EF) nr. 1019/2002 - mærkning af
olivenolie

P-2957/02

Dieter-Lebrecht Koch Kommissionens beslutning af 27. juni 2002
(2002/525/EF): ændring af bilag II til EU-direktiv
2000/53/EF om udrangerede køretøjer

E-2958/02

Chris Davies A2 (Lissabon-Algarve) motorvejen, Portugal E-2959/02

André Brie og Joost Lagendijk Minefelter ved den (østlige) grænse mellem
Grækenland og Tyrkiet

E-2960/02

Giovanni Pittella Det italienske apoteksvæsen E-2961/02

Sérgio Marques Gennemførelse af nødhjælpen til Venezuela E-2962/02

Christa Klaß EU's finansielle bidrag til BSE-kontrolprogrammer P-2963/02

James Fitzsimons "Forest Focus" P-2964/02

Konstantinos Hatzidakis En tv-station til information af landbrugerne E-2965/02

Nicholas Clegg Betingelserne for at trække sig ud af GATS-
forpligtelser

E-2966/02

Pere Esteve og Isidoro Sánchez
García

Beskyttelse af skove i middelhavsområdet E-2967/02

Jens-Peter Bonde Almindelig udvælgelsesprøve KOM/A/6/01 -
Fuldmægtige (A 7/A 6) inden for områderne
"Forbindelser udadtil" og "Forvaltning af bistand til
tredjelande"

E-2968/02

Bert Doorn Database for Bindende Tariferingsoplysning P-2969/02

Christa Prets Kultur 2000-programmet - frist for indgivelse af
projekter til "Skt. Petersborg 2003"

E-2970/02

Christa Prets Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale
Anliggender - informationspolitik

E-2971/02

Michl Ebner Finansiering af bortskaffelse af BSE-risikomateriale E-2972/02
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Caroline Lucas Slagtekyllinger E-2973/02

Pere Esteve og Camilo Nogueira
Román

Ydelse af europæisk støtte til økonomisk udvikling i
landområderne i distriktet Safor

E-2974/02

Pere Esteve og Camilo Nogueira
Román

Fortolkning af EF-traktatens artikel 87 i forbindelse
med byudviklingsaftalen mellem fodboldklubben Real
Madrid og den frie markedskonkurrence

E-2975/02

Olivier Dupuis Umenneskelig behandling af fangerne Latsamy
Kamphoui og Feng Sackchittaphong

E-2976/02

Erik Meijer Konkurrencefordrejning på grund af lave lønudgifter
for arbejdsgiverne til polske byggearbejdere i
medlemsstater i Den Europæiske Union - arbejdere,
som ikke er omfattet af en kollektiv arbejdsaftale

E-2977/02

Paulo Casaca Forfalskning af smør i Den Europæiske Union E-2978/02

Anders Wijkman Store statslige tilskud til den tyske træindustri E-2979/02

Rosa Miguélez Ramos Socialklausul i de internationale fiskeriaftaler E-2980/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2981/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2982/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2983/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2984/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2985/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2986/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2987/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2988/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2989/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2990/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2991/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2992/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2993/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2994/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2995/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2996/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2997/02

Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2998/02
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Rosa Miguélez Ramos Foranstaltninger til begrænsning af ulykker i fiskeriet E-2999/02

Sir Robert Atkins, Guido Bodrato
og Malcolm Harbour

Unfair konkurrence på aluminiumsskrotmarkedet E-3000/02

Winfried Menrad Fugledirektivet: forskellig fortolkning i
medlemsstaterne

P-3001/02

Eija-Riitta Korhola Offerets retssikkerhed, borgernes mobilitet og
voldtægtsofre i EU

P-3002/02

Erik Meijer Kvalitet og effektivitet af samt omkostninger i
forbindelse med de regnskabssystemer, Kommissionen
anvender

E-3003/02

Eija-Riitta Korhola Offerets retssikkerhed, borgernes mobilitet og
voldtægtsofre i EU

E-3004/02

Albert Maat Værftsindustrien i EU E-3005/02

Hiltrud Breyer Klage nr. 2002/427 om forurening af en skole med
skadelige stoffer - krænkelse af direktiv 89/391/EØF
og konventionen om barnets rettigheder

E-3006/02

Patricia McKenna Selvbestemmelse på Vestpapua E-3007/02

Elspeth Attwooll Velfærd for kalvefostre E-3008/02

Charlotte Cederschiöld Opbevaring af data E-3009/02

Chris Davies Humanitær krise i det nordlige Uganda E-3010/02

Eluned Morgan Støtte fra den fælles landbrugspolitik til kongefamilien
i Det Forende Kongerige

E-3011/02

Eluned Morgan Regnskabsaflæggelse for den fælles landbrugspolitik E-3012/02

Eluned Morgan Sukkerstøtte og midtvejsvurdering af den fælles
landbrugspolitik

E-3013/02

Isidoro Sánchez García Officiel delegation fra Europa-Kommissionen i
Marokko: aktionsplanen EU-Marokko

E-3014/02

Dominique Vlasto Forvaltning af ESF-bevillinger i Frankrig E-3015/02

Cristiana Muscardini Undersøgelse af narkotikaafhængighed og HIV-smitte E-3016/02

Luciano Caveri Betegnelser på håndværksprodukter E-3017/02

Luciano Caveri Lastbiltrafik gennem Mont Blanc-tunnelen E-3018/02

Hanja Maij-Weggen Menneskerettigheder og demokrati i Burma E-3019/02

Alexander de Roo Lempelse af gødningspolitikken i Nederlandene E-3020/02

Margrietus van den Berg EU-bistand til Afghanistan E-3021/02
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Joke Swiebel Afskedigelse på grund af alder inden
folkepensionsalderens indtræden (i Nederlandene 65
år) sammenholdt med direktiv 2000/78/EF

E-3022/02

Mariotto Segni Regionalstøtte til bekæmpelse af bluetongue E-3023/02

Cristiana Muscardini Etableringsfrihed for italienske
konservatorieuddannede

E-3024/02

Camilo Nogueira Román Beskedent forhold mellem sengepladser og indbyggere
i EU

E-3025/02

Patricia McKenna Forbindelserne EU-Sudan E-3026/02

Patricia McKenna Forbindelserne EU-Sudan E-3027/02

Glyn Ford Friesland-bjærgningsaktion E-3028/02

Concepció Ferrer Forfølgelse af katolikker i Rusland E-3029/02

Jaime Valdivielso de Cué Urimeligt høje priser for roaming ved mobiltelefoni E-3030/02

Olivier Dupuis Mohamed Kamel Hamzaouis stærkt foruroligende
situation

E-3031/02

Herman Vermeer og Albert Maat Forhandlinger med Norge, Island, Færøerne og
Rusland om den internationale fordeling af fangst af
blåhvilling

E-3032/02

Marco Pannella Vietnam: Medlem af etnisk mindretal fra
bjergområderne, der søgte politisk asyl i Cambodja, er
idømt 9 års fængsel.

E-3033/02

Daniela Raschhofer EU-støtte til mål 1-regioner E-3034/02

Dorette Corbey Bevarelse af naturen på Malta E-3035/02

Dorette Corbey Bevarelse af naturen på Malta E-3036/02

Glyn Ford Moms på reparation af krigsmindesmærker E-3037/02

Laura González Álvarez Dæmningen i Bernardos, Segovia, Spanien, og dens
virkninger på miljøet

E-3038/02

Caroline Lucas Den iberiske lynx E-3039/02

Ilda Figueiredo Midtvejsevalueringen af den fælles landbrugspolitik og
det nye system med direkte støtte

E-3040/02

Paulo Casaca Kommissionens indledning af en procedure ved
Domstolen angående betingelserne for offentlige
tjenesteydelser på Azorerne

E-3041/02

Paulo Casaca Regulering af tidligere situationer i Portugal E-3042/02
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Paulo Casaca Begrebet underskud i den offentlige sektor, der ikke
figurerer på budgettet

E-3043/02

Paulo Casaca Udgifter der ikke figurerer på statsbudgettet for 2003 E-3044/02

Paulo Casaca Indførelse af virksomhedsorienterede
ledelsesprincipper i hospitaler i Portugal

E-3045/02

Paulo Casaca Begrebet offentlig gæld i Portugal E-3046/02

Benedetto Della Vedova Overensstemmelse mellem kontoret for ekstraordinære
lønudligninger (Cassa integrazione guadagni
straordinaria) og EF-traktatens artikel 87

P-3047/02

Jean-Claude Fruteau Regionalpolitik P-3048/02

Wolfgang Ilgenfritz Peer review-metodens effektivitet E-3049/02

Bart Staes Anvendelse af epoxyderivater i forbindelse med
lagring af vin

E-3050/02

Bart Staes Øget risiko for kræft i forbindelse med strømledninger
over jorden

E-3051/02

Bart Staes Gennemførelse af en kontrakt om vandrensningsanlæg
i Sanski Most (Bosnien)

E-3052/02

Bart Staes Skovplantning i Den Demokratiske Republik Congo E-3053/02

Bart Staes Kommissionens holdning til Nepal E-3054/02

Claude Moraes Den almindelige overenskomst om handel og
tjenesteydelser (GATS)

P-3055/02

Massimo Carraro Statsstøtte til Alitalia P-3056/02

Klaus-Heiner Lehne Ordning om gruppefritagelse for automobilindustrien E-3057/02

Jo Leinen Bankgarantier for ikke-statslige organisationer i
forbindelse med støtte til russiske medier inden for
rammerne af Tacis-programmet

E-3058/02

Luciano Caveri Krise i FIAT Auto SpA E-3059/02

Frank Vanhecke Det Europæiske Konvent E-3060/02

Herbert Bösch Tjenestemænd på orlov i Kommissionen E-3061/02

Cristiana Muscardini Global bankkrise E-3062/02

Theresa Villiers Transaktionsomkostninger E-3063/02

Torben Lund Slankemidlet Letigen og dødsfald - betænkelig
godkendelsesprocedure

P-3064/02

Roberta Angelilli Fødevarers nationale oprindelse P-3065/02
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Terence Wynn Motorvæddeløb og EU-ret E-3066/02

Roberta Angelilli Punktafgift på vin E-3067/02

Roberta Angelilli Prisudviklingen i Italien som følge af euroens
indførelse

E-3068/02

Roberta Angelilli Forfalskning af italienske mærkevarer E-3069/02

Roberta Angelilli Forfalskning af italiensk modetøj E-3070/02

Roberta Angelilli Særlig trafikkommissær for byen Rom E-3071/02

María Rodríguez Ramos Ukontrolleret deponering af kulaffald i byen
Ponferrada

E-3072/02

Bart Staes Anvendelse af epoxyderivater i vinproduktionen E-3073/02

Friedrich-Wilhelm Graefe zu
Baringdorf

Konferencen om bæredygtigt landbrug for
udviklingslande den 30.-31. januar 2003 arrangeret af
GD Forskning

P-3074/02

Ulpu Iivari Dobbeltbeskatning af orkestre P-3075/02

Glyn Ford Racisme i fodbold E-3076/02

Michael Cashman Organisationer, der indsamler pengemidler E-3077/02

Ulpu Iivari Dobbeltbeskatning af orkestre E-3078/02

Erik Meijer Afslutning på undersøgelse af internationale
forgreninger i tilknytning til bedrageri med penge til
hørdyrkning i Spanien og iværksættelse af
foranstaltninger for at hindre gentagelser

E-3079/02

Erik Meijer Økonomisk løsning i stedet for retsforfølgning  efter
bedragerisager i byggebranchen for at hindre, at de
berørte virksomheder udelukkes fra EU-markedet

E-3080/02

Erik Meijer Omgåelse af amerikansk lovgivning gennem indførelse
i EU af opbevaringspligt for elektronisk
kommunikationsudveksling

E-3081/02

Jonas Sjöstedt Fiasko i Sverige for EIB's billige lån til små
virksomheder

E-3082/02

Jonas Sjöstedt Fiasko i Sverige for EIB's billige lån til små
virksomheder

E-3083/02

Jonas Sjöstedt Slankepillen Letigen E-3084/02

Jonas Sjöstedt Konkurrencesituationen på foderstofmarkedet i
Sverige

E-3085/02

Jonas Sjöstedt Erhvervschauffører med nedsat syn E-3086/02
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Jonas Sjöstedt Statsstøtte til tysk træmasseindustri E-3087/02

Bob van den Bos Katte- og hundepels E-3088/02

Antonio Di Pietro Køreteknisk anlæg i Luxembourg E-3089/02

Jan Mulder Forhøjelse af den maksimale garantimængde for hør og
hamp i Nederlandene

E-3090/02

Ilda Figueiredo Implementeringen af strukturfondene og reglen "n+2" E-3091/02

Luciana Sbarbati Nye regler for markedsføring af olivenolie P-3092/02

José Ribeiro e Castro Påstået overtrædelse på miljøområdet i Portugal side i
forbindelse med anlæg af motorvej

P-3093/02

Klaus-Heiner Lehne Direktiv om gasapparater E-3094/02

María Valenciano Martínez-Orozco Operationelt mål 2-program i Madrid-regionen i 1997-
1999

E-3095/02

Brice Hortefeux Kontrol med finansiel forvaltning E-3096/02

Joaquim Miranda (Eventuel) klage fra Kommissionen over den
portugisiske stat vedrørende opførelsen af en
genbrugspapirfabrik i Mourão - Portugal

E-3097/02

José Ribeiro e Castro Person ansvarlig for samarbejdet med Macau E-3098/02

Alexandros Alavanos Massevis af aids-ofre i de fattige lande på grund af
Bush' ønske om at sælge amerikanske kondomer

E-3099/02

Laura González Álvarez Arbejdsulykkesfrekvensen i Spanien E-3100/02

Torben Lund PPD - farlige stoffer skal forbydes i kosmetik E-3101/02

Roberta Angelilli Offentlige børnehaver i Rom E-3102/02

Bart Staes Identificering af fodboldfans ved europæiske kampe E-3103/02

Nelly Maes Forbudet mod Batasuna E-3104/02

Erik Meijer Eksport af radioaktivt affald fra EU-lande som en
vigtig indtægtskilde for Serbien i Milosevic-perioden
og senere

E-3105/02

Erik Meijer Omfattende miljøforurening i Borska Rek-dalen
(Serbien) som følge af, at der ved kobberudvinding
unødvendigt anvendes radioaktivt affald, der er
importeret fra EU

E-3106/02

Cristiana Muscardini "Kamikaze"-Barbie E-3107/02

Cristiana Muscardini Hjerneskader forårsaget af marihuana E-3108/02

Cristiana Muscardini Risici i forbindelse med kunstig befrugtning E-3109/02
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Camilo Nogueira Román Forbrydelser begået af Israels premierminister, Ariel
Sharon

E-3110/02

Charles Tannock Statsstøtte til den franske el-sektor E-3111/02

Charles Tannock Opbringning af fartøjer på åbent hav - lovligt eller
ulovligt?

E-3112/02

Charles Tannock Trosfrihed i Laos E-3113/02

Charles Tannock Behandling af rumænske børn med hiv/aids E-3114/02

Charles Tannock Lukning af en protestantisk kirke i Iskenderun, Tyrkiet E-3115/02

Charles Tannock Ajourføring af evalueringen af fenthion E-3116/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Muslinger fra Galicien: Beskyttet
oprindelsesbetegnelse

E-3117/02

Marie-Thérèse Hermange EU's finansiering inden for vandsektoren E-3118/02

Geoffrey Van Orden Økonomisk støtte fra EU til græsk rets- og
fængselsvæsen

P-3119/02

Glyn Ford Planlagt lukning af Federal Mogul-virksomhed E-3120/02

Richard Howitt Menneskerettighedsarbejderes sikkerhed i Colombia E-3121/02

Jaime Valdivielso de Cué Boykot af europæiske on line-firmaer i USA E-3122/02

Erik Meijer Indbyrdes udveksling af folkeregister- og
opholdsdokumenter mellem EU-medlemsstaterne i
forbindelse med flytning inden for Fællesskabet

E-3123/02

Erik Meijer Manglende standardisering af batterier og adaptere til
bærbare apparater

E-3124/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Afskedigelse af Augusto Fichtner P-3125/02

Graham Watson Oppositionsledere i Singapore E-3126/02

Jan Dhaene Informationer til rejsende i internationale tog E-3127/02

Jan Dhaene Informationerne til rejsende i internationale tog E-3128/02

Jan Dhaene Oplysninger om cykler på Kommissionens og
Eurostats webside

E-3129/02

Ilda Figueiredo Forhandlingerne om den almindelige overenskomst om
handel med tjenesteydelser som led i WTO

E-3130/02

Alexander de Roo Gasværk i Kirkop, Malta E-3131/02

Samuli Pohjamo Repræsentation af forskellige sprog i Kommissionens
organer

E-3132/02

Cristiana Muscardini Anabolika og tolerancetærskler E-3133/02
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Cristiana Muscardini Dødsfald på grund af smog E-3134/02

Glyn Ford Receptpligtige lægemidler og brevduer P-3135/02

Mihail Papayannakis Anlæggelse af vej med stor kapacitet P-3136/02

Sérgio Marques Det europæisk genopbygnings- og udviklingsprogram
for Sydafrika

P-3137/02

Mihail Papayannakis Gennemførelse af Leader + -initiativet i Grækenland E-3138/02

Gordon Adam Enkeltpersoners genetiske følsomhed over for
specifikke fødevarer inden for det sjette
rammeprogram

E-3139/02

Giacomo Santini Uretmæssigheden af direktiv 91/67/EØF E-3140/02

Erik Meijer EU-landenes håndtering af måltallene for
asylansøgeres adgang, modtagelse og udvisning,
uanset grunden til, at de er flygtet

E-3141/02

Sérgio Marques Et fælles momssystem E-3142/02

Christa Randzio-Plath Artikel 14 i protokol vedrørende De Europæiske
Fællesskabers privilegier og immuniteter af 8. april
1965

E-3143/02

Herbert Bösch Privatiseringer i Bulgarien E-3144/02

Theresa Zabell Fakturering af telefonsamtaler, der bliver afbrudt på
grund af svigtende mobiltelefoninet

E-3145/02

Theresa Zabell Reklamebeskeder fra mobiltelefonoperatørerne E-3146/02

Roberta Angelilli Udnyttelse af midler til storbyområder E-3147/02

Sebastiano Musumeci Pakistanske terrorister i Middelhavsområdet E-3148/02

Ilda Figueiredo Fællesskabsprogram til bekæmpelse af fattigdom og
social udstødelse

E-3149/02

Ilda Figueiredo Anvendelse af stabilitetspagten E-3150/02

Ilda Figueiredo Moratorium for tilladelse af nye genetiske
modificerede organismer

E-3151/02

Camilo Nogueira Román Den Europæiske Union og den spanske stats
flernationale karakter

E-3152/02

Hélène Flautre, Bart Staes og Jan
Dhaene

PCB-kontaminering på tværs af grænser E-3153/02

Avril Doyle Arsenik i dyrefoder E-3154/02

Avril Doyle Pensionsrettigheder E-3155/02
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Isidoro Sánchez García Foranstaltninger med henblik på indførelse af et
område et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed i EU

E-3156/02

Yasmine Boudjenah Agent Orange og dets virkninger for sundhed og miljø
i Vietnam

E-3157/02

Erik Meijer Forsinket opkrævning af skat for konti med
udenlandske kontohavere som følge af det aldrig
gennemførte valg mellem at ophæve
bankhemmeligheden og at indføre kildeskat

E-3158/02

Erik Meijer Anvendelse på selskaber, der er aktive i og udenfor EU
og børsnoterede selskaber, af de mest effektive midler
til at hindre bedrageri

E-3159/02

Rosa Miguélez Ramos Uretmæssig handelspraksis foretaget af græske
havbrug

E-3160/02

Erik Meijer Internationale virksomheder såsom McDonald's, der
kan modsætte sig den europæiske social- og
arbejdsmarkedsmodel, nationale regler og grønbogen
om social ansvarlighed

E-3161/02

W.G. van Velzen Farer mod netværkers kontinuitet og Kommissionens
rolle i denne forbindelse

E-3162/02

Marjo Matikainen-Kallström og
Christian Rovsing

Atomkraft i Bulgarien E-3163/02

Marjo Matikainen-Kallström og
Christian Rovsing

Atomkraft i Bulgarien E-3164/02

Ieke van den Burg Ret til arbejdsløshedsdagpenge i forbindelse med
uarbejdsdygtighed og flytning til andet land

E-3165/02

Emma Bonino "Joola"-skibskatastrofen E-3166/02

Daniela Raschhofer Svindel med støtte til gavn for landbrugseksport E-3167/02

Patricia McKenna Transportvirksomheders forpligtelser E-3168/02

Eluned Morgan Betalinger til mejerisektoren inden for rammerne af
den fælles landbrugspolitik

E-3169/02

Marie Isler Béguin EU' s kontrol med og overvågning af atomtransporter
på Unionens område

E-3170/02

Werner Langen Private administrationsselskabers fritagelse for
merværdiafgift i Tyskland

P-3171/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Stærkt fiskeriafhængige regioner, relativ stabilitet og
adgang til fiskeressourcer

P-3172/02

Charles Tannock EU-finansiering af de palæstinensiske territorier P-3173/02
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Dorette Corbey Reformen af den fælles landbrugspolitik E-3174/02

Charles Tannock Markedsøkonomistatus til Ukraine E-3175/02

Charles Tannock Gæld samt vækst- og stabilitetspagten E-3176/02

Charles Tannock Vækst- og stabilitetspagtens integritet E-3177/02

Charles Tannock Eurostat-tal E-3178/02

Charles Tannock Forfølgelse af kristne i Vietnam E-3179/02

Charles Tannock Forlængelse af gruppefritagelsen fra konkurrenceloven E-3180/02

Charles Tannock Terrorisme og fredsprocessen i Mellemøsten E-3181/02

Charles Tannock Adgang til Kaliningrad E-3182/02

Astrid Thors Fordrejning af åben og loyal konkurrence ved
offentlige indkøb, adgang til dokumenter

P-3183/02

Robert Evans Invaliditetsydelse P-3184/02

Alejo Vidal-Quadras Roca Regional arealafgift, der opkræves af store varehuse P-3185/02

Eluned Morgan Beskyttelse af pensioner E-3186/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Stærkt fiskeriafhængige områder, relativ stabilitet og
adgang til fiskeressourcerne

E-3187/02

María Sornosa Martínez Beskyttelse af lokaliteten af fællesskabsbetydning
Marjal de Almenara

E-3188/02

Adriana Poli Bortone Nye bestemmelser for mærkning af olivenolie E-3189/02
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SPØRGETID
(B5-0494/02) den 22 og 23. oktober 2002

27 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Mælkeproduktionen og revisionen af den fælles
landbrugspolitik som foreslået af Kommissionen

H-0606/02

Josu ORTUONDO
LARREA

EU's formandsskabs erklæring om Persilleøen H-0608/02

Alexandros ALAVANOS Drastisk formindskelse af bomuldsproducenternes indkomst i
Grækenland

H-0610/02

Bart STAES Gennemførelse af Den Europæiske Unions adfærdskodeks
for våbeneksport

H-0612/02

Mihail PAPAYANNAKIS Den internationale straffedomstol H-0616/02

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Aftale med USA om immunitet ved Den Internationale
Straffedomstol

H-0667/02

Sarah LUDFORD Den Internationale Straffedomstol H-0681/02

Efstratios KORAKAS Aftale mellem EU og USA om udvisning, hemmelige
politioperationer og overvågning af kommunikation

H-0623/02

María IZQUIERDO ROJO Nye perspektiver for forholdet til Libyen H-0626/02

Lennart SACRÉDEUS Nabolandsstatus for Ukraine H-0629/02

Bernd POSSELT EU og Makedonien H-0631/02

Olivier DUPUIS Bortførelsen af læge Ali Khanbiev i Tjetjenien H-0634/02

Paulo CASACA Menneskerettigheder H-0638/02

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Fremme af politistatsmetoder og angiveri i en EUROPOL-
tekst

H-0648/02
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Raimon OBIOLS i GERMÀ Alvorlig fødevarekrise i flygtningelejrene i Tindouf-området H-0645/02

Lennart SACRÉDEUS Anklager om anvendelse af EU-midler til finansiering af
terroristvirksomhed i Palæstina

H-0630/02

José GIL-ROBLES GIL-
DELGADO

Den Russiske Føderation - Udvisning af katolske præster H-0688/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Fru SCHREYER

Erik MEIJER Forberedelse, anskaffelse og anvendelse af et særligt
bogholderisystem til Kommissionen

H-0707/02

Hr. VITORINO

María IZQUIERDO ROJO Forskelsbehandling på grund af seksuel orientering ved
udstedelse af visum

H-0654/02
/ændr.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Bekæmpelse af pædofili H-0659/02

Ioannis MARINOS Betegnelse af terrorister som "politiske fanger" H-0664/02

Hr. BYRNE

Richard CORBETT Kvægmarkeder H-0613/02

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Fødevaresikkerhed H-0633/02

Mary BANOTTI Sukkersyge H-0639/02

Marit PAULSEN Salmonella og tilberedt kød H-0660/02

Jonas SJÖSTEDT Salmonella i marineret kød H-0669/02

Joachim WUERMELING Eksportforbud mod cigaretter - WHO-rammekonvention om
kontrol med tobak

H-0673/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
OKTOBER 2002

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget tilbage
af spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
repræsentanter

Rådet 37 14 20 8 3 0 0 HAARDER

Kommissionen 71 13 58 7 0 0 0 NIELSON
PATTEN
SCHREYER
VITORINO
BYRNE

I alt 108 27 78 15 3 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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

23.09.2002 23.12.2002 6

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 17

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 16

                                                     
1 Situationen pr. 24.10.2002



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 31

Bulletin 18.11.2002 - DA - PE 320.292

16/2002 323.719 Freddy Blak Støtte til midvejsrevision af den fælles
landbrugspolitik

02.10.2002 02.01.2003 7

17/2002 323.955 Jo Leinen, Alain Lamassoure, Cecilia
Malmström, Monica Frassoni og
Mihail Papayannakis

Valg af Kommissionens formand ved Europa-
Parlamentet

17.10.2002 17.01.2003 45

18/2002 324.277 James Provan, Jan Mulder og Terence
Wynn

Anvendelse af den fælles beslutningsprocedure på
beslutninger truffet efter traktatens artikel 37

21.10.2002 21.01.2003 24
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

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

AFCO (M) 04.11.02 C5-0417/02

MORILLON
(PPE-DE)

Udvikling i retning integreret styring af
Den Europæiske Unions ydre grænser+

AFET (M) 05.11.02 C5-0505/02

GRUPPE
PPE-DE

Udvidelsen: CØE-ansøgerlandene, støtte
til landbrug og udvikling af landdistrikter
(Ændr. forord. 1268/1999/EF)

AGRI (K) 05.11.02 C5-0497/02

GRUPPE
PSE

Dyresundhed: Tyresæd, handel og
indførsel (Ændr. dir. 88/407/EØF)

AGRI (K) 05.11.02 C5-0478/02

GRUPPE
VERTS/ALE

Såsæd, formeringsmateriale og planter:
Sammenlignende EF-prøver (Ændr. 10
direktiver)

AGRI (K) 05.11.02 C5-0476/02

GRUPPE
PSE

Finansforordning for Den 9. Europæiske
Udviklingsfond

CONT (K) 22.10.02 C5-0361/02

SBARBATI
(ELDR)

Tredjelandsstatsborgere: Indrejse og
ophold med henblik på studier, faglig
uddannelse eller volontørtjeneste

EMPL (M) 23.10.02 C5-0502/02

JACKSON
(PPE-DE)

Dyresundhed: Bevægelser for så vidt
angår får og geder, styrkelse af kontrollen
(Ændr. dir. 91/68/EØF)

ENVI (K) 04.11.02 C5-0477/02

DYBKJÆR
(ELDR)

Videregående uddannelser: Samarbejde
med tredjelande, Erasmus World-
programmet (2004-2008)

FEMM (M) 05.11.02 C5-0360/02

EVANS
(VERTS/ALE)

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

FEMM (M) 05.11.02 C5-0392/02

VALENCIANO
MARTINEZ-
OROZCO
(PSE)

En informations- og
kommunikationsstrategi for Den
Europæiske Union+

FEMM (M) 05.11.02 C5-0506/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MAYER
(PPE-DE)

Statut for det europæiske andelsselskab:
Arbejdstagernes stilling

JURI (M) 05.11.02 C3-0123/92

OREJA
(PPE-DE)

Tredjelandsstatsborgere: Indrejse og
ophold med henblik på studier, faglig
uddannelse eller volontørtjeneste

JURI (M) 05.11.02 C5-0502/02

KLAMT
(PPE-DE)

Rettigheder for ofre for forbrydelser:
Genoprettende retfærdighed, nationale
kontaktpunkter

LIBE (K) 05.11.02 C5-0467/02

NICHOLSON
(PPE-DE)

Luftfart: Forsikringskrav til
luftfartsselskaber og luftfartsoperatører

RETT (K) 05.11.02 C5-0455/02

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamenet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - Nr. 8/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 961
endel.

Kommissionens arbejdsdokument om en planlagt domstolsordning for
EF-Patenter

ITRE
JURI

COM (02) 480
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Det
Europæiske Fællesskabs svar pä oversvømmelserne i Østrig, Tyskland
og en række angøgerlande

AGRI
ENVI
RETT
BUDG

COM (02) 481
endel.

Rådets forordning om overvågning på fællesskabsplan af indførslerne
af stenkul med oprindelse i tredjelande

ITRE COM (02) 482
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
resultaterne af de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden pr.
30. juni 2002

PECH COM (02) 483
endel.

Årsberetning 2001 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om eu's udviklingspolitik og gennemførelsen af bistanden til
tredjelande

ITRE
DEVE

COM (02) 490
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Mere forskning i Europa - Mod 3% af
BNP

ECON
JURI
ITRE

COM (02) 499
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg om retten til offentligt udlån i den
europæiske union

CULT
ECON
JURI

COM (02) 502
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 132/02
Erklæring fra Fformandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen i Mellemøsten

Bruxelles, den 20. september 2002

Seks uger er gået uden civile israelske dødsofre inden for den grønne linje i Israel. Denne rolige periode er
nu slået itu af nye terrorhandlinger. EU fordømmer uforbeholdent selvmordsbombeangrebene i Umm el-
Fahm den 18. september og i Tel Aviv i går, hvor mindst seks israelere blev dræbt og mange flere såret.

Disse handlinger finder sted på et tidspunkt, hvor der var et vist håb om, at de fornyede kontakter mellem
parterne kunne føre til en genoptagelse af den politiske proces.

Vi udtrykker vores dybeste og inderligste deltagelse over for den israelske regering og de efterladte.

Vores tanker går ligeledes til de palæstinensiske børn og deres forældre, der i går blev udsat for et
bombeangreb i skolegården på Zeif Yatta-skolen i Hebron. Et målrettet angreb mod børn, der befinder sig på
deres skole, er en særlig modbydelig handling.

EU beklager, at civile på begge sider fortsat lider under volden i form af forfærdelige terrorhandlinger for
almindelige mennesker på gaderne i Israel og brutaliteten ved besættelse for almindelige mennesker i de
palæstinensiske områder.

EU minder om den seneste erklæring fra Mellemøsten-kvartettens møde i New York den 17. september,
hvori man beklagede og fordømte volden og terrorhandlingerne i den israelsk-palæstinensiske konflikt og
henviste til det internationale samfunds håb om tilbagevenden til en fredelig bilæggelse af konflikten.

Den Europæiske Union så med tilfredshed på, at Fatah den 10. september gav tilsagn om at ville afværge
ethvert angreb på den israelske civilbefolkning og appellerede til andre palæstinensiske grupper om at gøre
det samme. Vi minder kraftigt om denne opfordring. Terrorister skal ikke have lov til at knuse håbet for de
mange, der støtter freden i Mellemøsten.

Vi appellerer indtrængende til palæstinenserne om at samarbejde med USA og de regionale partnere om en
reform af de palæstinensiske sikkerhedstjenester med henblik på at bekæmpe den terror, der i så alvorlig grad
har undermineret det palæstinensiske folks legitime forhåbninger. EU gentager, at det er rede til at bistå i
reformprocessen.

Den Europæiske Union er dybt bekymret over fremrykningen af israelske kampvogne i Ramallah og den
nordlige del af Gaza-striben. Den Europæiske Union opfordrer kraftigt begge sider til at vise, at de er
forpligtet på fred, ved at udvise den størst mulige tilbageholdenhed. Magtanvendelse kan ikke bekæmpes ved
magtanvendelse. Belejringen af det palæstinensiske præsidentkompleks virker mod hensigten: at indskrænke
den palæstinensiske leders bevægelsesfrihed bidrager ikke til bekæmpelse af terror, til Israels berettigede
bekymring for sikkerheden, eller til den nødvendige palæstinensiske reformproces, som støttes af det
internationale samfund og senest af kvartetten.
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Den Europæiske Union bekræfter på ny sit stærke ønske om at støtte dem, der søger vedvarende fred og
sikkerhed. Vi vil ikke spare nogen anstrengelser for sammen med de regionale parter og inden for
Mellemøsten-kvartetten at nå dette mål.

* * *

Nr. 142/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

 om Belarus

Bruxelles, den 16 oktober 2002

EU er foruroliget over forværringen af situationen med hensyn til pressefrihed og udtryksfrihed i Belarus.
Den censur og chikane af de uafhængige medier, som de statslige myndigheder i Belarus udøver, giver
anledning til alvorlig bekymring. EU beklager dybt den undertrykkelse, der sker af journalister,
fagforeninger og andre, der er kritiske over for præsident Lukasjenko.

EU støtter fuldt ud udtalelserne fra OSCE's repræsentant for frie medier i anledning af den nylige
domfældelse af chefredaktør Ivashkevich for bagvaskelse af præsident Lukasjenko og henviser til EU's
erklæring i OSCE's Permanente Råd. Retssagerne mod Viktor Ivashkevich, Nikolai Markevich og Pavel
Mozheiko samt retsforfølgningen af Irina Khalip er foruroligende eksempler på de belarussiske
myndigheders skræmmekampagne mod mediernes repræsentanter. EU opfordrer indtrængende de
belarussiske myndigheder til at annullere disse domme.

EU er endvidere dybt bekymret over den efterforskning, der er iværksat af Anatoly Lebedkos påståede
bagvaskelse af præsidenten, og anmoder myndighederne om at indstille forsøgene på at undertvinge
oppositionen.

EU opfordrer Belarus til at vedstå sig sine internationale forpligtelser om frie medier og udtryksfrihed og
henstiller til myndighederne, at de reviderer de bestemmelser i straffeloven, der knægter presse- og
udtryksfriheden.

EU understreger, at det er nødvendigt, at der gennemføres forbedringer i situationen med hensyn til
menneskerettigheder og demokrati, før forbindelserne mellem EU og Belarus kan udbygges.

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

* * *
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Nr. 151/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Nepal

Bruxelles, den 11 oktober 2002

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den går ind for demokratisk styre og principperne om
flerpartidemokrati og konstitutionelt monarki, som er nedfældet i Nepals forfatning.

Den Europæiske Union noterer sig dannelsen af en bred overgangsregering i Nepal. Det er vort håb, at denne
regering vil bygge sit arbejde på bred politisk enighed. Den Europæiske Union appellerer til den nye regering
om hurtigt at indlede forhandlinger med maoisterne for at få dem inddraget i den politiske proces. I den
forbindelse imødeser EU en forbedring af betingelserne for frie og retfærdige valg og anmoder indtrængende
regeringen om snart at bekendtgøre nye datoer for lokale valg og parlamentsvalg.

Den Europæiske Union fordømmer de voldshandlinger, som de maoistiske oprørere har begået under
anvendelse af våbenmagt, og som har påført civilbefolkningen i Nepal betydelige lidelser; de har i sidste
instans ført til, at parlamentsvalget er blevet aflyst. EU opfordrer derfor oprørerne til omgående at bringe
voldshandlingerne til ophør og indlede en politisk dialog med Nepals regering.

Den Europæiske Union betoner samtidig på ny, at det haster med at tage fat på de grundlæggende årsager til
den igangværende konflikt, herunder fattigdom, udstødelse, korruption og menneskerettigheder.

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

* * *

Nr. 155/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om parlamentsvalget i Pakistan

Bruxelles, den 15 oktober 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at der er afholdt parlamentsvalg og provinsvalg i
Pakistan, samt at det var et flerpartisvalg. Valget er et skridt som led i den gradvise overgang til fuldt
demokrati i Pakistan. Den Europæiske Union håber, at alle partier og politiske kræfter vil arbejde sammen
for at opnå god regeringsførelse og velfungerende demokratiske institutioner i Pakistan og få overført
magten fra en militær til en civil administration.
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Den Europæiske Union vil fortsat nøje overvåge denne proces og fastholder sin støtte til Pakistan under
landets overgang til demokrati.

En EU-valgobservationsmission overvågede valget og afgav en erklæring om sine foreløbige konklusioner
den 12. oktober 2002. EU roser de pakistanske myndigheder for deres samarbejde med EU-
observationsmissionen og for at sikre en overvejende sikker og ikke-voldelig valgdag. EU er dog bekymret
over rapporter om manipulering og tilskynder valgkommissionen til at følge klagerne vedrørende
valgprocessen op.

Efter afslutningen af både valgprocessen i Jammu og Kashmir og valget i Pakistan opfordrer Den
Europæiske Union desuden Indien og Pakistan til at tage skridt til at mindske indbyrdes spændinger og
snarest muligt genoptage en diplomatisk dialog om alle de spørgsmål, de er uenige om, herunder Kashmir.

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 EØS, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 156/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om udviklingen i Sydasien

Bruxelles, den 18. oktobe r2002

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at Indiens regering har bebudet, at den trækker
betydelige styrker tilbage fra grænsen mellem Indien og Pakistan. Beslutningen understreger den indiske
regerings vilje til at nedtrappe konflikten og spille en stabiliserende rolle i Sydasien.

Endvidere ser Den Europæiske Union med tilfredshed på Pakistans reaktion og landets meddelelse om
tilbagetrækning af tropper fra grænsen til Indien.

Den Europæiske Union håber, at disse meget vigtige, indledende skridt vil blive fulgt op af yderligere
initiativer til at mindske spændingerne og skabe tillid mellem parterne. Den Europæiske Union erindrer i den
forbindelse om, hvor vigtigt det er at sætte en stopper for enhver form for terrorisme i området.

Den Europæiske Union opfordrer på ny Indien og Pakistan til hurtigst muligt at genoptage den diplomatiske
dialog om alle stridsspørgsmål, herunder Kashmir. Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med
begge parter og andre i det internationale samfund for at bidrage til afspænding i forholdet mellem Indien og
Pakistan og skabe varig fred i området.

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

* **
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Nr. 157/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de igangværende kampe i de østlige og nordøstlige egne af
Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 22 oktober 2002

Den Europæiske Union udtrykker sin alvorlige bekymring over de seneste voldsomme sammenstød i de
østlige og nordøstlige egne af Den Demokratiske Republik Congo og over de politiske følgevirkninger af de
nye udbrud af kamphandlinger samt de humanitære konsekvenser for den congolesiske befolkning.

EU er bekymret for, at de fornyede spændinger kan sætte de imponerende fremskridt på spil, der er gjort i
den senere tid på grundlag af Pretoria- og Luanda-aftalerne.

EU opfordrer alle væbnede grupper og militser, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, til at afstå
fra militære aktiviteter og arbejde for en politisk løsning på konflikten inden for rammerne af den interne
congolesiske dialog, nu hvor de udenlandske styrker er ved at afslutte deres tilbagetrækning fra Den
Demokratiske Republik Congos territorium. EU tilskynder parterne i Pretoria- og Luanda-aftalerne til
sammen at arbejde konstruktivt på at opbygge tillid og genoprette stabilitet i de områder, hvor kampene er
brudt ud.

EU bifalder erklæringen fra Den Demokratiske republik Congos regering, hvori den anmoder de væbnede
grupper om at indstille fjendtlighederne i den østlige del af Den Demokratiske republik Congo, og beder
samtidig alle regeringer, militære styrker og enhver anden organisation eller enkeltperson om at ophøre med
al støtte til de grupper, der er involveret i kampene i det østlige Congo og Burundi, og til at gøre brug af
deres indflydelse over disse grupper til at overtale dem til øjeblikkeligt at indstille al militær aktivitet.

EU er alvorligt bekymret over det stigende antal overtrædelser af menneskerettighederne i Ituri-området og
opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at respektere befolkningens menneskerettigheder.

EU opfordrer FN's Sikkerhedsråd til omgående at overveje skridt til at mindske spændingen i de østlige og
nordøstlige egne af Den Demokratiske Republik Congo, og navnlig til at tage MONUC's mandat op til
vurdering samt overveje at øge dens overvågningskapacitet i den østlige del af Den Demokratiske Republik
Congo. EU opfordrer Den Demokratiske Republik Congos regering til fuldt ud at samarbejde med MONUC
og alle andre berørte parter hvad angår DDRRR. Navnlig haster det med at styrke samarbejdet vedrørende
DDRRR-processen i Kamina (MONUC's adgang til tidligere deltagere i kampene, fjernelse af de FDLR-
medlemmer, der sætter hindringer i vejen for processen).

EU appellerer til alle deltagende parter i den interne congolesiske dialog om at intensivere de igangværende
bestræbelser på at finde en samlet aftale for alle med henblik på at oprette en overgangsregering.

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

* * *
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Nr. 158/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om Nordkoreas atomvåbenprogram

Bruxelles, den 18. oktober 2002

EU giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at Nordkorea ifølge rapporterne fra USA's særlige
udsendings besøg i landet har indrømmet, at Nordkorea i al hemmelighed har iværksat et atom-
våbenprogram. EU opfordrer kraftigt Nordkorea til omgående at sørge for en afklaring af dette forhold.

Et sådant program er et groft brud på Nordkoreas forpligtelser i henhold til ikke-spredningstraktaten, Den
Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale samt den fælles erklæring fra Nordkorea og
Sydkorea om fjernelse af kernevåben fra den koreanske halvø og rammeaftalen. Programmet rejser desuden
tvivl om KEDO-projektet.

EU appellerer til Nordkorea om øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til at opfylde de internationale
forpligtelser med hensyn til ikke-spredning af kernevåben og eliminere sit atomvåbenprogram på en måde,
der kan verificeres, i overensstemmelse med Den Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale.

EU håber ikke, at dette vil bringe de seneste fremskridt i fredsprocessen på den koreanske halvø i fare.

Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med alle parter om at finde en fredelig løsning på denne
situation.

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

* * *
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Nr. 159/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om en erklæring fra de central- og
østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern og

Malta samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, om forlængelse af gyldigheden af den fælles holdning vedrørende

Burma/Myanmar

Bruxelles, den 28 oktober 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2002/.../FUSF, som
Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 21. oktober 2002 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den
Europæiske Union om forlængelse af gyldigheden af den fælles holdning vedrørende Burma/Myanmar. De
vil sørge for, at deres lands politik er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 160/02

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
vedrørende indstillingen af fjendtlighederne i Somalia

Bruxelles, den 31. oktober 2002

EU hilser med tilfredshed den erklæring om indstilling af fjendtlighederne og om strukturen i og
principperne for freds- og forsoningsprocessen for Somalia, som de somaliske parter, forsamlet i Eldoret, har
vedtaget i forbindelse med første konference i freds- og forsoningsprocessen under IGAD's auspicier. Den
aftale, der er indgået, er en afgørende etape, som kan sikre et bredt grundlag, hvorom der hersker enighed.

Den Europæiske Union lykønsker alle deltagerne med, at de således har tilkendegivet deres vilje til fred,
stabilitet og normale tilstande i overensstemmelse med det somaliske folks stærkeste ønske og opfordrer
deltagerne til at fortsætte deres bestræbelser i denne retning. EU finder det positivt, at processens anden fase
indledes den 1. november, hvor parterne skal drøfte processens kernespørgsmål. Dette vil blive en meget
afgørende fase, der står og falder med at alle parter for at nå en løsning oprigtigt går ind for processen.

Den Europæiske Union understreger på ny, at den fuldt ud støtter fredsprocessen under IGAD's auspicier og
det tekniske udvalgs indsats, der er samordnet af Kenya, som har spillet en afgørende rolle for, at dette
vigtige resultat blev nået.
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EU er rede til at yde politisk, finansiel og teknisk bistand til arbejdet på konferencen i Eldoret og til at
bidrage yderligere til landets udvikling, efterhånden som der gøres mærkbare fremskridt i retning af
forsoning, fred og sikkerhed.

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. 161/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om kupforsøget i Den Centralafrikanske Republik

Bruxelles, den 30.oktober 2002

Den Europæiske Union fordømmer på det skarpeste det nye forsøg på statskup i Den Centralafrikanske
Republik og beklager de tab af menneskeliv, som det har medført. Den Europæiske Union bekræfter på ny,
at den tilslutter sig Den Afrikanske Unions principper, hvorefter enhver form for voldsanvendelse for at opnå
politiske forandringer fordømmes.

Den Europæiske Union opfordrer oprørssoldaterne til at nedlægge våbnene. Den Europæiske Union anmoder
indtrængende landene i området om at respektere Den Centralafrikanske Republiks suverænitet og
ukrænkelighed. Den Europæiske Union opfordrer navnlig nabolandene til at overvåge centralafrikanske
statsborgeres aktiviteter med henblik på at hindre dem i at gennemføre destabiliserende aktioner fra deres
områder.

Den Europæiske Union opfordrer alle centralafrikanere til fortsat at arbejde for forsoning og national
genopbygning og opfordrer alle de politisk ansvarlige til straks at genoptage den politiske dialog.

Den Europæiske Union minder om de bestemmelser, som blev vedtaget på statschefernes topmøde den 2.
oktober 2002 i Libreville, og går ind for, at de hurtigt gennemføres.

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

* * *
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Nr. 162/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter præsidentvalget i Brasilien den 27. oktober 2002

Bruxelles, den 29.oktober 2002

Den Europæiske Union lykønsker Luiz Inacio Lula da Silva med valgsejren og ønsker ham al mulig held og
lykke med de forestående opgaver som Brasiliens præsident.

Den Europæiske Union bekræfter på ny sit tilsagn om at fortsætte de særdeles gode forbindelser med
Brasilien og fremme den politiske dialog, handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser yderligere.

Den Europæiske Union har tillid til den brasilianske økonomis styrke og potentiale til yderligere vækst og
ser frem til et tæt samarbejde med den nye brasilianske regering, også med henblik på at styrke Mercosur, og
bekræfter sin vilje til fortsat at gøre yderligere fremskridt i de igangværende forhandlinger mellem EU og
Mercosur.

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. 164/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om uhindret humanitær adgang i Sudan

Bruxelles, den 6. november 2002

Erklæring fra Sudans donorer USA, Den Europæiske Union, Norge, Canada, Japan og Schweiz konstaterer
med tilfredshed, at Sudans regering og Sudan People's Liberation Movement den 15. oktober undertegnede
et aftalememorandum om indstilling af fjendtlighederne, der forpligter begge parter til at give uhindret hu-
manitær adgang til alle de områder og alle de mennesker, der befinder sig i en mangelsituation. Vi forventer,
at begge parter omgående vil opfylde deres forpligtelser til at lette gennemførelsen af humanitære
bistandsprogrammer. Vi konstaterer med tilfredshed, at fredsforhandlingerne i Den Mellemstatslige
Myndighed for Udvikling er genoptaget, og hilser med tilfredshed, at Kenyas regering har ydet en afgørende
indsats i denne henseende.

Den humanitære situation i Sudan er fortsat meget alvorlig, navnlig i områder hvor der gennem længere tid
ikke har været humanitær adgang. Donorsamfundet er villig til at bistå De Forenede Nationer og dens
partnere med at sikre, at der skabes uhindret humanitær adgang - herunder gennemførelse af behovs- og
sikkerhedsvurderinger -  i hele Sudan. Vi understreger betydningen af at sørge for alle bistandsarbejderes
sikkerhed i forbindelse med gennemførelsen af de humanitære programmer i Sudan.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 165/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om en aftale om indstilling af fjendtlighederne mellem den indonesiske regering og GAM

Bruxelles, den 4. november 2002

Den Europæiske Union støtter de bestræbelser, som i øjeblikket udfoldes af den indonesiske regering og
GAM (Bevægelsen Frit Aceh) for at opnå en fredelig løsning på volden i Aceh.

Den eneste holdbare løsning er dialog. Den Europæiske Union opfordrer parterne til at gøre alt, hvad de kan,
for snart at nå til en aftale, der kan føre til en dialog, som omfatter alle parter, og endelig til en varig
bilæggelse af konflikten i Aceh, der kan bidrage til demokrati, respekt for menneskerettighederne og
udvikling.

Den Europæiske Union vil fortsat følge de igangværende forhandlinger mellem den indonesiske regering og
GAM med stor opmærksomhed.

* * *

Nr. 166/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
efter parlamentsvalget i Bahrain

Bruxelles, den 5. november 2002

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed forløbet af valget i Kongeriget Bahrain, der vidner om, at
Bahrain og det bahrainske folk har taget vigtige skridt i retning af udviklingen af en demokratisk stat.
Parlamentsvalget den 24. og 31. oktober 2002 gav den bahrainske befolkning lejlighed til at udøve deres
demokratiske ret til at stemme. Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at parlamentsvalget blev
afviklet på en rolig og velordnet måde, hvilket også oppositionen har anerkendt. Den Europæiske Union
noterede sig også med tilfredshed det faktum, at kvinder kunne deltage i valget. EU er overbevist om, at den
ny regering på grundlag af retsstatsprincippet og under overholdelse af menneskerettighederne og de
grundlæggende frihedsrettigheder vil være i stand til fuldt ud at indfri hele befolkningens ønske om fred og
fremgang.

Den Europæiske Union vil fortsat støtte Kongeriget Bahrain og det bahrainske folk i deres bestræbelser på at
gennemføre demokratiske reformer.

* * *
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Nr. 167/02

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union,
de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union,

de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om anvendelse af specifikke

foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 11. november 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning
2002/847/FUSP af 28. oktober 2002 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles
holdning 2002/462/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med
denne fælles holdning.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

PLENARFORSAMLINGEN

DEN 22., 23. OG 24. OKTOBER 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. NYBESKIKKELSE AF UDVALGET OG VALG AF FORMAND

Denne samling var præget af udvalgets nybeskikkelse. Den 17. september 2002 udpegede
Rådet de nye medlemmer for perioden 21. september 2002 – 20. september 2006 (jf. EFT L 253 af
21/9/2002). Under ledelse af udvalgets alderspræsident gik man over til valget af det nye præsidium.

Roger Briesch blev valgt til formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for
en toårig periode med 173 stemmer for, 3 stemmer imod og 6 hverken for eller imod. Roger Briesch, 69 år,
er fagforeningsmand fra Lorraine, og har tidligere været formand for EØSU's Arbejdstagergruppe (nu
omdøbt til Lønmodtagergruppen). Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser – DK) og Göke Frerichs
(Arbejdsgivergruppen – D) blev valgt til næstformænd for EØSU.

II. SEKTIONERNES ARBEJDE

På sit arbejdsmøde vedtog udvalget følgende udtalelser, herunder en sonderende udtalelse
om transportsikkerhed, som Kommissionen havde anmodet om.

•  Transportsikkerhed
 Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgiverne – EL)
 

– Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1156/2002
 

– Nøglepunkter:
 

 Efter EØSU's opfattelse bør man på internationalt plan indføre foranstaltninger, der ikke kun søger at
mindske virkningen af terrorisme og andre trusler mod sikkerheden, men også tager stilling til årsagerne
til terrorismen. Udvalget fremhæver nødvendigheden af at:

•  udruste skibe, fly, lufthavne og havnefaciliteter til at imødegå eventuelle terroristanslag eller
andre former for kriminelle forehavender;

•  udvide samarbejdet mellem de forskellige administrationer i medlemsstaterne
(indvandringsmyndigheder, toldmyndigheder, lufthavnsmyndigheder og havnemyndigheder) og
styrke koordineringen af beslutningsprocessen i internationale fora og på EU-plan for at undgå
eventuelle uoverensstemmelser mellem internationale regler og EU-regler;

•  gennemføre sikkerhedsbestemmelserne ensartet og uden diskrimination, hvilket skulle sikre
den mest effektive afvikling af varestrømmene;

•  sikre, at nye sikkerhedsforanstaltninger står i rimeligt forhold til de forfulgte mål,
omkostningerne herved og konsekvenserne for trafikstrømmen. De må hverken begrænse borgernes
personlige rettigheder eller de enkelte staters forfatningsmæssige bestemmelser.
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 Hvad angår finansieringen af transportsikkerheden, som i øjeblikket varierer meget mellem de
forskellige lande, mener EØSU, at der er behov for en harmoniseret strategi på EU-plan, og en
samordning af regeringernes indsats med henblik på at udforme en global politik for finansiering og
sikring af det højest mulige sikkerhedsniveau for sø- og lufttransporten.

 
 Kontaktperson: Luis Lobo (Tlf. : 32 2 546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int)
 

 *
 *          *

 
 

•  Kommissionens forslag til Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for tilsyn med
eEurope-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden
(MODINIS)

     Ordfører:  Daniel Retureau  (Lønmodtagerne - F)
 
– Ref.:  KOM(2002) 425 endelig – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002
 
– Nøglepunkter:

 
 EØSU støtter fuldt ud MODINIS-programmet.
 
 Udvalget anbefaler benchmarking som en nødvendig fælles analyseordning for alle studier og aktioner,

der har at gøre med informationssamfundet.
 
 Udvalget støtter den vægt, programmet tillægger bredbåndsnet. Det anser det for vigtigt, at Europas

indbyggere sikres højeffektiv adgang, hvilket bør anses for en forsyningspligtydelse, som der bør være let
adgang til i hele EU til en overkommelig pris.

 
 Programmet bør ikke kun sigte mod at øge bevidstgørelsen i samfundet om netværkssikkerhed, men også

søge at forlige hensynet til den nødvendige beskyttelse af information og netværker med hensynet til
borgerfriheder og brugerrettigheder.

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore (tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 *
 *          *

 

mailto:Luis.Lobo@cese.europa.eu
mailto:Raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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•  Narkotikamisbrug
 Hovedordfører : An Le Nouail-Marlière (Lønmodtagerne – F)
 
– Ref. : KOM(2002) 201 endelig – 2002/0098(CNS) – CESE 1159/2002
 
– Nøglepunkter:
 

 EØSU bemærker, at målet med denne henstilling er at mindske narkotikaens helbredsskadelige
virkninger. Henstillingen lægger navnlig vægt på informering om og forebyggelse af risici og
fremhæver specifikke løsninger, der skal imødekomme behovet for at reducere efterspørgselen.
EØSU bemærker dog også, at der ikke tages fat på behovet for at reducere udbuddet, og beklager, at
de mål, der fastlægges i henstillingen, ikke omfatter en tværgående dimension, der gør det muligt at
skabe synergi mellem de aktioner, der iværksættes på forskellige områder: sundhed, politi,
uddannelse, socialforsorg og beskæftigelse.
 

 Risikofaktorerne er i konstant udvikling, og beskyttelsesmetoderne skal tilpasses hertil.
 
 Forebyggelse og de forskellige former for bekæmpelse af afhængighed kan indarbejdes i
programmerne for sundhed og hygiejne på arbejdspladsen. En virksomhed er ikke nødvendigvis et
sted, hvor der opstår risiko for afhængighed af narkotika, men det kan være et sted, hvor
afhængighedsforhold gøres permanente. Det er hensigtsmæssigt ud over de traditionelle aktører
inden for sundhed og sociale anliggender at inddrage arbejdsmarkedets parter i fastlæggelsen af
programmer for forebyggelse eller reintegration af stofafhængige lønmodtagere, når dette er
nødvendigt.
 

– Kontaktperson : Stefania Barbesta
 (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 *
 *          *

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Dispositioner i tilfælde af exceptionelle naturkatastrofer i kandidatlandene
 Hovedordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne - D)

 
− Ref.: KOM(2002) 519 endelig – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002
 
– Nøglepunkter:

 
 Udvalget bifalder forslaget, som det ser som et relevant supplement til Kommissionens forslag om

at oprette Den Europæiske Solidaritetsfond i tilfælde af naturkatastrofer.
 

 Imidlertid finder udvalget det meget beklageligt med de enorme startproblemer og administrative
vanskeligheder, der har præget implementeringen af SAPARD.

 
− Kontaktperson: Georgine Willems
 (Tlf.: 00 32 2 546 94 71 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int
 
 

 *
 *          *

 
 

•  Den Europæiske Unions solidaritetsfond
– Ordfører : Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne - D)

– Nøglepunkter:
 
 EØSU støtter Kommissionens forslag. Det henstiller, at der indføres klare støttekriterier om anvendelse af

solidaritetsfondens ressourcer. Udvalget erkender, at det er nødvendigt, at der også ydes støtte via andre af
EU's finansielle instrumenter og understreger det vigtige i at forebygge risikoen for oversvømmelser.

 
− Kontaktperson : Roberto Pietrasanta

 (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasata@esc.eu.int )
 

 *
 

 *          *
 
 

mailto:georgine.willems@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasata@cese.europa.eu
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•  Nedsat momssats – Arbejdskraftsintensive tjenesteydelser
 Ordfører : Arthur Ladrille (Lønmodtagerne - B)

 
− Ref.: KOM(2002) 525 endelig – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002
 
– Nøglepunkter:
 
 Udvalget godkendte Kommissionens forslag.
 
 
− Kontaktperson : Roberto Pietrasanta

(Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasata@esc.eu.int)

* * *

mailto:roberto.pietrasata@cese.europa.eu
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt her : http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm   (Intranet)
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm   (Internet)

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER
EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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