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OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 37/02 Nye bestemmelser for besøgsgrupper

Nr. 38/02 Europa-Parlamentets mødekalender for 2003 (officielle møder)

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

Strasbourg : Salvador de Madariaga (SDM) 6/20 Tlf.  74195

Bruxelles : Paul-Henri Spaak 8B/66 Tlf.  43722

* * *
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

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

På mødet den 19. december 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Graham H. BOOTH

var valgt i stedet for Michal John HOLMES (NI/UK) med virkning fra den 18. december 2002.

Graham H. Booth er medlem af gruppen EDD.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 16.december 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Jean-Thomas NORDMANN

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

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 23.12.2002)

Stiller Emne Nr

Olivier Dupuis Topmødet EU-Rusland E-3446/02

Bob van den Bos Menneskerettighedssituationen i Iran/resolution i tredje
komité under FN's Generalforsamling

E-3447/02

Eluned Morgan Pensioner og insolvens P-3448/02

Glyn Ford Licenser til bioteknologer E-3449/02

Avril Doyle Uran i offentlig drikkevand E-3450/02

Eluned Morgan Landbrug og IACS E-3451/02

Carlos Bautista Ojeda GIS for den autonome region Andalusien E-3452/02

Christopher Huhne Økonomisk integration P-3453/02

Christopher Heaton-Harris Indførelsen af en europæisk offentlig anklager P-3454/02

Giacomo Santini Aviær influenzaepidemi i Italien P-3455/02

Christopher Heaton-Harris Anerkendelse af motorvæddeløbslicenser inden for EU E-3456/02

Christopher Heaton-Harris Eurocost E-3457/02

Christopher Heaton-Harris Afgiftsmæssig behandling af biodiesel i Tyskland og
Frankrig

E-3458/02

Christopher Heaton-Harris Religionsfrihed i Ungarn E-3459/02

Christopher Heaton-Harris Oprettelse af en europæisk anklagemyndighed E-3460/02

Christopher Heaton-Harris Indførelse af en europæisk offentlig anklager E-3461/02

Christopher Huhne Økonomisk integration E-3462/02

Christopher Huhne Økonomisk integration E-3463/02

Cristiana Muscardini Mangel på et lægemiddel i Italien E-3464/02

Sérgio Marques Poseima-miljø E-3465/02

Eluned Morgan Venskabsbyer E-3466/02

Graham Watson En effektiv tuberkulosebehandling - fremskridt E-3467/02

Graham Watson Den iberiske los E-3468/02
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Ward Beysen Koncentration på det tjekkiske elektricitetsmarked i
forbindelse med udvidelsen

E-3469/02

Luis Berenguer Fuster For lavt satte elpriser i Spanien - forsøg på ulovlig
statsstøtte?

E-3470/02

Roberta Angelilli Forvaltning af EU-midler til  delkommunerne i
kommunen Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene,
Maccarese, Palidoro, Passoscuro, Torrimpietra)

E-3471/02

Hanja Maij-Weggen Forstærket kontrol med varer, der udskibes til USA fra
europæiske havne

E-3472/02

Herbert Bösch Kommissionens nye regnskabsfører E-3473/02

Ioannis Marinos Mærkelige krav i en bekendtgørelse om henblik på
ansættelse af personale i Grækenland

E-3474/02

Benedetto Della Vedova Statsstøtte til offentlige radio- og tv-virksomheder E-3475/02

Jan Mulder EU-rammeordning for en forbrugerafgift til dækning af
udgifterne til BSE-testning

E-3476/02

Gerhard Schmid Forskelsbehandling på grund af nationalitet i Amsterdam
(Nederlandene)

E-3477/02

Gerhard Schmid Forskelsbehandling på grund af nationalitet i Bayeux
(Frankrig)

E-3478/02

Philippe Herzog Udvidelse af Lamfalussy-metoden og finansiel
overvågning

E-3479/02

Francesco Fiori og Paolo
Bartolozzi

Olivenolie E-3480/02

Michiel van Hulten Belgisk offentlig kontrakt for udvikling af EU-kvarteret E-3481/02

Freddy Blak Nepotisme i Kommissionens generaldirektorat for
landbrug

P-3482/02

Eryl McNally Krav om bankgaranti for små organisationer, der deltager
i SAVE/ALTENER-projekter

P-3483/02

Charles Tannock Prestige's forlis og inspektion af skibe P-3484/02

Jaime Valdivielso de Cué Blokade af franske landeveje P-3485/02

Roger Helmer Revision af transeuropæiske net på transportområdet
(TEN-T)

E-3486/02

Charles Tannock Gibraltars skatteordning E-3487/02

Charles Tannock og Christopher
Heaton-Harris

Svig i Den Europæiske Union og disciplinærsagen mod
Marta Andeasen

E-3488/02
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Charles Tannock og Theresa
Villiers

Kommissionens bestræbelser på at begrænse ufleksibilitet
på arbejdsmarkedet og direktivet om vikaransattes
arbejdsforhold

E-3489/02

Bill Newton Dunn og andre Amtsråds berettigelse til finansiering under EU's
venskabsbysprogram

E-3490/02

Renzo Imbeni Tilpasning af hvervet som toldinspektør i forbindelse med
udvidelsen

E-3491/02

Renzo Imbeni Tilpasning af hvervet som toldinspektør i forbindelse med
udvidelsen

E-3492/02

Colette Flesch Overførsel af to tjenestemænd fra Kommissionens
repræsentation i Paris til Bruxelles

E-3493/02

Cristiana Muscardini Massakrer i Nigeria E-3494/02

Camilo Nogueira Román Anlæggelse af en golfbane i O Grove (Galicien), i et
Natura 2000-område

E-3495/02

Paulo Casaca Statsstøtte til cabotage mellem øerne i øgruppen Azorerne P-3496/02

Claude Moraes Menneskerettighedskrænkelser i Iran P-3497/02

Robert Evans Andragende 566/2000 P-3498/02

Franz Turchi Center for EU-tjenestemænds handicappede børn P-3499/02

Roberta Angelilli Sikkerheden på Roms skoler P-3500/02

Markus Ferber Gennemførelse af direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13.
februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af
bruttonationalindkomsten i markedspriser

E-3501/02

Robert Evans Bjørneavl med henblik på udnyttelse af bjørnenes galde i
Kina

E-3502/02

Robert Evans "Fangst" af vilde fugle i forbindelse med langlinefiskeri E-3503/02

Robert Evans Direktiv om forbud på området beskyttelse af
forbrugernes interesser

E-3504/02

Robert Evans Fortsat fængsling af Ngawang Sangdrol E-3505/02

Robert Evans Behandlingen af Siham Qandah i Jordan E-3506/02

Giacomo Santini Fjerkræpestepidemi i Italien E-3507/02

Mario Borghezio Manglende garantier for Fiats, men ikke for Opels
arbejdstagere

E-3508/02

Erik Meijer Fjernelse af muligheden for grænseoverskridende
postforsendelse pr. efterkrav i forbindelse med småhandel
og mellemhandel

E-3509/02
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Erik Meijer Forskellen mellem national og europæisk luftfartspolitik
for etablering af "open skies" og nye luftfartsselskabers
fortrængning af eksisterende

E-3510/02

Erik Meijer Domstolens dom om EU-medlemsstaters bilaterale
luftfartsaftaler med andre stater og konsekvenserne, hvis
medlemsstater ikke efterlever dommen

E-3511/02

Herman Vermeer Problemer i Antwerpen havn med gensidig anerkendelse
af visa udstedt af en anden Schengen-stat

E-3512/02

Konstantinos Hatzidakis Grækenlands overtrædelse af Fællesskabets
miljølovgivning

E-3513/02

Paulo Casaca Gennemførelse af Samhørighedsfonden i Portugal E-3514/02

Theodorus Bouwman Konsekvenserne af  Simap-dommen af 3. oktober 2000
(sag C-303/98) for arbejdstidsdirektiv 2000/34/EF og for
praksis hos brandvæsenet i Rotterdam

P-3515/02

Caroline Lucas Foreslået lufthavn i vådområdet i det nordlige Kent, Det
Forenede Kongerige

P-3516/02

Chris Davies Den fælles fiskeripolitik P-3517/02

Ursula Schleicher Produktmærkning P-3518/02

Ursula Schleicher Vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier E-3519/02

Ursula Schleicher Vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier E-3520/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Havneinspektion E-3521/02

Bart Staes Tv-rettighederne til Champions League - konflikten
mellem nyhedsformidling og ophavsrettigheder

E-3522/02

Konstantinos Hatzidakis Grækenlands "skjulte" underskud i 2001 P-3523/02

Antonios Trakatellis Dårligt udført bygge- og anlægsarbejde i Grækenland:
Uheld i Kifisos og på broen ved trafikknudepunktet
Peania

E-3524/02

Concepció Ferrer Handelshindringer i kandidatlandene E-3525/02

Olivier Dupuis Rejseforbud over for Sadri Khiari E-3526/02

Ian Hudghton Biebrza-nationalparken i Polen P-3527/02

Amalia Sartori Indirekte finansiel støtte til den burmesiske regering E-3528/02

Bartho Pronk Feriepengeregler E-3529/02

Erik Meijer Konkurrencen mellem store havne med et fælles opland
og spild af offentlige midler for at vinde i
konkurrencekapløbet

E-3530/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER16

Bulletin 13.01.2003 - DA - PE 327.464

Paulo Casaca Værdien af tidligere udgifter i Portugals budget for 2002 E-3531/02

Paulo Casaca Ret usædvanlige træk ved underskud E-3532/02

Paulo Casaca Manglende kendskab til det portugisiske statsbudget E-3533/02

Brice Hortefeux Sproglig mangfoldighed P-3534/02

Patricia McKenna Bortskaffelse af BSE-smittede dyrekroppe P-3535/02

Christopher Huhne STAR 21-rapporten E-3536/02

Christopher Huhne STAR 21-rapporten E-3537/02

Christopher Huhne Handel med militært materiel E-3538/02

Chris Davies Ulovlig genimport af medicin til EU E-3539/02

Chris Davies Sundhedsmæssige uligheder E-3540/02

Glenys Kinnock Ombudsmand for ulandshandel E-3541/02

Glenys Kinnock Handelsrelateret støtte E-3542/02

Glenys Kinnock Vestsahara E-3543/02

Pedro Aparicio Sánchez og
Alejandro Cercas

Forskelsbehandling af spanske pensionister, som tidligere
har arbejdet i Gibraltar

E-3544/02

Michel-Ange Scarbonchi Oprettelse af et europæisk kystvagtværn E-3545/02

Michel-Ange Scarbonchi Oprettelse af et europæisk kystvagtværn E-3546/02

Michl Ebner Udelukkelse af landsdækkende sammenslutninger fra
Eures

E-3547/02

Cristiana Muscardini, Antonio
Mussa og Sergio Berlato

EU-intervention som følge af naturkatastroferne i
Norditalien

E-3548/02

Benedetto Della Vedova Overensstemmelse mellem lov nr. 69 af 3. februar 1963
med bestemmelserne om arbejdstagernes frie
bevægelighed inden for Fællesskabet, som er fastslået i
EF-traktaten

P-3549/02

John Cushnahan Mononatriumglutamat E621 P-3550/02

Charles Tannock Artikel 23-lovgivning i Hongkong og Falun Gong-
udøvernes rettigheder i Kina generelt

E-3551/02

Jean-Maurice Dehousse Diskrimination på arbejdspladsen i Europaskolerne E-3552/02

Marco Cappato Alvorlige krænkelser af religionsfriheden i Belarus E-3553/02

Erik Meijer Forkortelse af overgangsfristen for udfasning af
enkeltskrogede tankere på baggrund af katastrofen ud for
Galiciens kyst

E-3554/02
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Hans-Peter Martin Klageret til regionale og kommunale myndigheder P-3555/02

Dorette Corbey Miljøaftaler P-3556/02

Marie Isler Béguin Oprettelse af en europæisk bank til forebyggelse af
miljøskader og genopretning af miljøet

E-3557/02

Marie Isler Béguin Oprettelse af en europæisk bank til forebyggelse af
miljøskader og genopretning af miljøet

E-3558/02

Cristiana Muscardini Aflysning af AVS-mødeperiode E-3559/02

Olivier Dupuis Forslag om indførelse af artikel 23-lovgivning i
Hongkong

E-3560/02

Chris Davies Kød fra vilde dyr E-3561/02

Chris Davies Direktivet om kosttilskud E-3562/02

Brice Hortefeux Søfartssikkerhed E-3563/02

Marialiese Flemming Fælles normer for dyrebeskyttelse på EU-plan E-3564/02

Markus Ferber Aftale mellem EU og Israel E-3565/02

Freddy Blak Kontrakter mellem Eurostat og Eurogramme E-3566/02

Bart Staes og Jan Dhaene Ansøgning om et ".eu"-domænenavn E-3567/02

Luisa Morgantini Den religiøse og kulturelle mangfoldighed i Israel i fare P-3568/02

Jonas Sjöstedt Situationen med hensyn til usikre atomkraftreaktorer i
ansøgerlandene

E-3569/02

Jonas Sjöstedt Privat import af vin til Sverige E-3570/02

Jonas Sjöstedt Forslaget til fortrolighedsparagraf i sjette rammeprogram
for forskning

E-3571/02

Ilda Figueiredo Fællesskabsstøtte til virksomheder under den
internationale gruppe, ARA og GRANIT

E-3572/02

Ilda Figueiredo Traktatens artikel 299, stk. 2 og den sociale og
økonomiske samhørighed på Azorerne

E-3573/02

Ilda Figueiredo Regionerne i den yderste periferi E-3574/02

Ioannis Averoff Mangelfuld gennemførelse af IFKS i Grækenland P-3575/02

Herbert Bösch Fremme af arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet
- EURES

E-3576/02

Elisabeth Schroedter Ødelæggelse af Lacoma-vådområdet og Hammergraben
(Brandenburg), et potentielt særligt bevaringsområde
under habitatdirektivet

E-3577/02
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Olivier Dupuis Forfølgelser af medlemmer af den uofficielle katolske
kirke i Folkerepublikken Kina

E-3578/02

Toine Manders Statsstøtte til professionelle fodboldklubber E-3579/02

Joaquim Miranda Fri bevægelighed og samarbejde mellem medlemsstaterne
på uddannelsesområdet

E-3580/02

Camilo Nogueira Román De tydelige beslutninger som den spanske premierminister
og Frankrigs præsident har truffet om udskillelse af
maritime korridorer til benyttelse for fartøjer af Prestige's
type

E-3581/02

Camilo Nogueira Román Øjeblikkelig status for EU-medlemsstaternes
gennemførelse af "Erika"-lovgivningspakkerne

E-3582/02

Camilo Nogueira Román Opgørelse over de økonomiske omkostninger ved Exxon
Valdez-katastrofen ud for Alaskas kyst og forudsigelser
for Prestige-katastrofen ud for Galiciens kyst

E-3583/02

Camilo Nogueira Román Lovgivningspakken "Erika" og USA's "Oil Pollution Act"
fra 1990

E-3584/02

Camilo Nogueira Román Placering af Det Europæiske Agentur for Sikkerhed til søs E-3585/02

Camilo Nogueira Román Placering af Det Europæiske Agentur for Sikkerhed til søs E-3586/02

Camilo Nogueira Román At erklære Galiciens kystområder for katastrofeområder i
EU som følge af Prestige's forlis

E-3587/02

Camilo Nogueira Román At erklære Galiciens kystområder for katastrofeområder i
EU som følge af Prestige's forlis

E-3588/02

Camilo Nogueira Román Særlige foranstaltninger, som Rådet har truffet for at
forebygge og afbøde konsekvenserne af skibskatastrofer i
den uhyre vigtige sejlkorridor, der passerer de galiciske
kystområder

E-3589/02

Camilo Nogueira Román Særlige foranstaltninger, som Kommissionen har truffet
for at forebygge og afbøde konsekvenserne af
skibskatastrofer i den uhyre vigtige sejlkorridor, der
passerer de galiciske kystområder

E-3590/02

Camilo Nogueira Román Lovgivningspakken "Erika" og USA's "Oil Pollution Act"
fra 1990

E-3591/02

Camilo Nogueira Román Erklæring om Galicien som et territorium, der er stærkt
afhængigt af fiskeri

E-3592/02

Camilo Nogueira Román Initiativer fra Den Europæiske Union i henseende til at
ændre international havret - olietankeres uudredelige
juridiske situation

E-3593/02
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Camilo Nogueira Román Initiativer fra Den Europæiske Unions side for at sikre, at
besætningerne på fartøjer med farlig last, har gennemgået
de tekniske og arbejdsmæssige forberedelser, der er
hensigtsmæssige, og som man må kunne forudsætte

E-3594/02

Camilo Nogueira Román Forholdsregler, der bør tages, for at undgå, at Prestige's
sunkne vrag bliver ved med at lække den fuel-olie, skibet
transporterede

E-3595/02

Camilo Nogueira Román Oprensningsfartøjer ved katastrofer som Prestige-
katastrofen

E-3596/02

Camilo Nogueira Román EU-fonde med det formål at afbøde de økonomiske,
sociale og økologiske konsekvenser af Prestige-
katastrofen ud for Galiciens kyst

E-3597/02

Camilo Nogueira Román Opgørelse over de økonomiske omkostninger ved Exxon
Valdez-katastrofen ud for Alaskas kyst og forudsigelser
for Prestige-katastrofen ud for Galiciens kyst

E-3598/02

Camilo Nogueira Román Tilbagevenden af Galiciens fiske- og skaldyrsbestande
Prestige-katastrofen

E-3599/02

Camilo Nogueira Román EU- medlemsstaternes (manglende) gennemførelsen af
lovgivningspakkerne i forbindelse med "Erika"

E-3600/02

Camilo Nogueira Román Forureningen som følge af den type fuel-olie, der blev
transporteret om bord på tankeren Prestige - Aktioner
planlagt for at afhjælpe langtidsfølgerne af forureningen

E-3601/02

Paulo Casaca Ny fond til skadesløsholdelse af forureningsofre E-3602/02

Paulo Casaca "Den Europæiske Union skal spille en ledende rolle for
sikkerhed til søs"

E-3603/02

Paulo Casaca Havnekontrol med fartøjet Prestige E-3604/02

Helle Thorning-Schmidt og Torben
Lund

Euroen og nikkelallergi E-3605/02

Dieter-Lebrecht Koch Turisme med mobil home E-3606/02

Mary Banotti Brug af frimærker fra andre lande i eurozonen E-3607/02

Cristiana Muscardini NATO-udvidelsen og EU's forsvarspolitik E-3608/02

Cristiana Muscardini Beskyttelse af de europæiske sprog E-3609/02

Jules Maaten Den nederlandske regerings og de øvrige EU-regeringers
rolle i forbindelse med et muligt forbud mod
chokoladecigaretter

E-3610/02

Kathleen Van Brempt Biler og sikkerhed E-3611/02

Bob van den Bos Menneskerettighedsklausuler E-3612/02
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Paulo Casaca Nedskæring i bevillingerne til Samhørighedsfonden i
Portugal

E-3613/02

Concepció Ferrer Import af råvarer fra Marokko og lædersektoren P-3614/02

Benedetto Della Vedova og Marco
Cappato

Den franske stats støtte til France Telecom E-3615/02

Erik Meijer Regelmæssige og sikre skibsafgange på faste ruter, der
trues af et forbud mod prisaftaler og godkendelse af
hemmelige rabatter

E-3616/02

Erik Meijer Fremme på europæisk plan af alternativer til dårlig
integration mellem befolkningsgrupper og dannelse af
adskilte verdener

E-3617/02

Erik Meijer Forvridning af konkurrencen ved at et luftfartsselskab, der
har hjemsted uden for Europa, udbyder yderst billig
lufttransport på en kort rute i EU

E-3618/02

María Sornosa Martínez Genoprettelse af lokaliteter af fællesskabsbetydning
forurenet efter Prestige-ulykken

P-3619/02

Wolfgang Ilgenfritz Jerseyøens stilling i EU P-3620/02

Ian Hudghton Lokale slagterier på de vestlige øer i Skotland P-3621/02

Paulo Casaca Interessekonflikter i Kommissionen P-3622/02

Helmut Kuhne Mulig uretfærdig anvendelse af EU-bevillinger i Portugal E-3623/02

Olivier Dupuis Thailand: tvungen udsendelse af Sok Yuen til Cambodja E-3624/02

Paolo Costa og andre Sikkerhed til søs E-3625/02

Alexandros Alavanos Grækenlands gennemførelse af direktiv 1999/70/EF P-3626/02

Kathleen Van Brempt Forhøjelse af priserne på legetøj P-3627/02

Mihail Papayannakis Opførelse af et museum i Rizari-parken E-3628/02

Alexandros Alavanos Gennemførelse i Grækenland af Fællesskabets retsakter
vedrørende sundhed og sikkerhed

E-3629/02

Bill Newton Dunn Maksimumsgrænse for antallet af medbragte cigaretter
ved udrejse fra Spanien

E-3630/02

Bill Newton Dunn De Europæiske Fællesskabers Domstols idømmelse af
bøder og betaling heraf

E-3631/02

Isidoro Sánchez García Foranstaltninger med henblik på at hindre/yde erstatning
for katastrofer som "Prestiges" forlis.

E-3632/02

Miquel Mayol i Raynal Associeringsaftale mellem EU og Chile og respekt for
mapuche-folkets rettigheder

E-3633/02
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Miquel Mayol i Raynal Associeringsaftale mellem EU og Chile og respekt for
mapuche-folkets rettigheder

E-3634/02

Kathleen Van Brempt Konsumvarer: angivet indhold og faktisk indhold E-3635/02

Niall Andrews Humanitær bistand og kontrol med indvandring P-3636/02

Christopher Huhne Økonomisk integration E-3637/02

Christopher Huhne Bankaktiver E-3638/02

Daniel Hannan Toscana E-3639/02

Juan Ojeda Sanz, Manuel Pérez
Álvarez og Roy Perry

Pensionsregulering i Gibraltar E-3640/02

Ole Sørensen Filmproduktion - mål 2-støtte P-3641/02

Emmanouil Bakopoulos Fængsling af Apostolos Mangouras P-3642/02

Olivier Dupuis Tvungen hjemsendelse af de tjetjenske flygtninge i Iman-
lejren i Aki-Iurt

P-3643/02

Hanja Maij-Weggen Fængsling af Shaiboub E-3644/02

Hanja Maij-Weggen Fængsling af Shakir E-3645/02

Hanja Maij-Weggen Arrestation af Juan Carlos Gonzalez Leiva E-3646/02

Hanja Maij-Weggen UPDF-fanger i Uganda E-3647/02

Hanja Maij-Weggen Religionsfrihed i Laos E-3648/02

Mathieu Grosch Efteruddannelse og certificering af togpersonale P-3649/02

Paul Rübig SMV-venlige udbudsbetingelser i forbindelse med
programmer til fordel for tredjelande

P-3650/02

Antonio Di Pietro Opløsning af selskabet HMC Pubblicità P-3651/02

Hanja Maij-Weggen Ny retssag om massakren i El Kosheh E-3652/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - restriktioner for
enkeltskrogede skibe

E-3653/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - amerikansk lovgivning E-3654/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - de mest berørte sektorer E-3655/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - skadelige følger for fiskeriet E-3656/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - placering af Finisterre-
korridoren længere væk fra kysten

E-3657/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - lejlighedsvis udledning af olie E-3658/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - finansielle ressourcer E-3659/02
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Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - transportkommissærens
udtalelser

E-3660/02

Rosa Miguélez Ramos Olieforureningen i Galicia - Natura 2000-nettet E-3661/02

Marie Isler Béguin Ændring af WHA-aftalen 12-40 mellem WHO og Den
Internationale Atomenergiorganisation (IAEA)

E-3662/02

Marie Isler Béguin Ændring af WHA-aftalen 12-40 mellem WHO og Den
Internationale Atomenergiorganisation (IAEA)

E-3663/02

Olivier Dupuis De kinesiske myndigheder benytter "Webjacking" til
blokering af uønskede websteder

E-3664/02

Paul Rübig Harmonisering af europæiske afstandsbaserede
vejafgiftssystemer for erhvervskøretøjer

E-3665/02

Emmanouil Bakopoulos Tankskibet Moskovskiy Festival - et uheld E-3666/02

Emmanouil Bakopoulos Den franske marines udvisning af tankskibet Enalios Titan E-3667/02

Emmanouil Bakopoulos Årsagen til tankskibet Prestiges forlis E-3668/02

Emmanouil Bakopoulos Tankskibet Oklahoma City's uheld E-3669/02

Joan Vallvé Udgifter til bortskaffelse af affald i slagtelinjen ved
slagtning af dyr

E-3670/02

Patricia McKenna Luftforurening forårsaget af keramikindustrien i
Castellón, Spanien

E-3671/02

Antonio Di Pietro Udøvelse af stomatologi E-3672/02

Antonio Di Pietro Beskæftigelseskrise i industrien i elektrionikparken i
Aquila

E-3673/02

Paolo Pastorelli Foal Levy - følafgiften E-3674/02

Cristiana Muscardini EU og den palæstinensiske terrorisme E-3675/02

Toine Manders Invaliditet E-3676/02

Bart Staes Bekæmpelse af leukæmi ved hjælp af stamceller fra
navlestrengsblod

E-3677/02

Dorette Corbey Tysk vindmøllepark i nærheden af Bellingwolde P-3678/02

Alexander Radwan Busquin: EU bør være en stærk magt i rummet (artikel i
European Voice, 19. september, side 8 - nyheder)

E-3679/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3680/02

Fernando Fernández Martín Zimbabwe E-3681/02

Fernando Fernández Martín Salomonøerne E-3682/02

Fernando Fernández Martín Salomonøerne E-3683/02
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Fernando Fernández Martín Seychellerne E-3684/02

Fernando Fernández Martín Seychellerne E-3685/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3686/02

Fernando Fernández Martín Senegal E-3687/02

Fernando Fernández Martín São Tomé og Príncipe E-3688/02

Fernando Fernández Martín São Tomé og Príncipe E-3689/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3690/02

Fernando Fernández Martín Samoa E-3691/02

Fernando Fernández Martín Saint Vincent og Grenadinerne E-3692/02

Fernando Fernández Martín Saint Vincent og Grenadinerne E-3693/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucia E-3694/02

Fernando Fernández Martín Santa Lucia E-3695/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3696/02

Fernando Fernández Martín Togo E-3697/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3698/02

Fernando Fernández Martín Tanzania E-3699/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3700/02

Fernando Fernández Martín Swaziland E-3701/02

Fernando Fernández Martín Surinam E-3702/02

Fernando Fernández Martín Surinam E-3703/02

Fernando Fernández Martín Sudan E-3704/02

Fernando Fernández Martín Sudan E-3705/02

Fernando Fernández Martín Sydafrika E-3706/02

Fernando Fernández Martín Sydafrika E-3707/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3708/02

Fernando Fernández Martín Uganda E-3709/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3710/02

Fernando Fernández Martín Zambia E-3711/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3712/02

Fernando Fernández Martín Sierra Leone E-3713/02
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Fernando Fernández Martín Somalia E-3714/02

Fernando Fernández Martín Somalia E-3715/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3716/02

Fernando Fernández Martín Tonga E-3717/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3718/02

Fernando Fernández Martín Tuvalu E-3719/02

Fernando Fernández Martín Trinidad og Tobago E-3720/02

Fernando Fernández Martín Trinidad og Tobago E-3721/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3722/02

Fernando Fernández Martín Vanuatu E-3723/02

Fernando Fernández Martín Chad E-3724/02

Fernando Fernández Martín Chad E-3725/02

Glenys Kinnock Comenius-programmet E-3726/02

Patricia McKenna Stimulusberigede bure til æggelæggende høner E-3727/02

Giacomo Santini Nedlæggelse af togafgang 299 E-3728/02

Erik Meijer Legaliseringen af den iranske eksilopposition i EU, som
går ind for et pluralistisk demokrati og imod teokratisk
diktatur

E-3729/02

Erik Meijer Foranstaltninger mod import af amerikanske
levnedsmidler, som uden angivelse af sammensætning
eller oprindelse indeholder genetisk ændrede bestanddele

E-3730/02

Marianne Thyssen Betænkning om anvendelse af direktiv 98/6/EF af
16.2.1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med
angivelse af priser på forbrugsvarer (pris pr. måleenhed)

P-3731/02

Philip Bradbourn Galileo P-3732/02

Graham Watson Inspektioner af genmodificerede afgrøder E-3733/02

Caroline Lucas Støtte og den caribiske bananindustris overlevelse E-3734/02

Caroline Lucas Kontingenter og den caribiske bananindustris overlevelse E-3735/02

Olivier Dupuis Fang Jue-sagen E-3736/02

Ilda Figueiredo "ABEJ - Solidarités" E-3737/02

Ilda Figueiredo Afskedigelser i Euronews E-3738/02

Gabriele Stauner Indtægtsforhøjelse til kommissærer uden retsgrundlag E-3739/02
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Gabriele Stauner Årsregnskab for regnskabsåret 2001 E-3740/02

Miet Smet Anvendelse af bevillinger i budgetpost B2-142 P-3741/02

Gabriele Stauner Interessekonflikter P-3742/02

Hanja Maij-Weggen Henrettelse af tibetanere i Kina P-3743/02

Proinsias De Rossa Sikkerhedsseler i skolebusser E-3744/02

Proinsias De Rossa Uanmeldt teknisk sikkerhedskontrol ved vejsiden E-3745/02

Olivier Dupuis Tibet/Kina: dødsstraf til Tenzin Deleg Rinpoche og
Lobsang Dhondup

E-3746/02

Cristiana Muscardini HPV-test: et privilegium? E-3747/02

Francesco Speroni Medlemsstaternes befolkningstal P-3748/02

Glenys Kinnock Finansiering af udvikling E-3749/02

Mario Mauro Forbindelserne mellem EU og Republikken Surinam E-3750/02

Hanja Maij-Weggen Bortførelsen af Arjan Erkel i Dagestan E-3751/02

Kathleen Van Brempt Palladium E-3752/02

Kathleen Van Brempt Afgift på flybrændstof E-3753/02

Jan Andersson Schengentilpasning i Frankfurts lufthavn E-3754/02

Antonios Trakatellis Skadeserstatning til landmænd for ødelæggelser på grund
af uvejr

P-3755/02

Herman Vermeer Problematikken om fjernelse af tunge og rødspætte fra
TAC for torsk, håndteringen af krisen for torskebestanden
og TAC for tunge og rødspætte

P-3756/02

Bernd Lange Klart definerede miljømålsætninger på transportområdet E-3757/02

Miquel Mayol i Raynal Projekt for omledning af vand fra Rhone E-3758/02

Jan Mulder Kontrol med AVS-sukkers oprindelse E-3759/02

Gerhard Schmid Afgift på fødevarer, der indeholder legetøj E-3760/02

Emmanouil Bakopoulos Spansk forslag i FN E-3761/02

Emmanouil Bakopoulos Kommissionens meddelelse KOM(2002) 681. E-3762/02

Emmanouil Bakopoulos Søfartssikkerhed E-3763/02

Bill Miller Den Europæiske Socialfond E-3764/02

Luigi Cocilovo Stater som har internationale konventioner, der kun sikrer
deres egne borgere og ikke alle fællesskabsborgere

E-3765/02
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Erik Meijer Undgåelse af ærgrelser og forsinkelser i forbindelse med
kontrol af transittrafik mellem Rusland og Kaliningrad
over fremtidigt EU-territorium

E-3766/02

Erik Meijer Økonomiske skel for besøg af familiemedlemmer og
ældre ferierejsende fra Rusland, som rejser over fremtidigt
EU-territorium til Kaliningrad

E-3767/02

Erik Meijer Opfyldelse af de sproglige rettigheder, som gentagne
gange er indrømmet det slovensksprogede mindretal i
Kärnten, Østrig, inden Sloveniens tiltrædelse af EU

E-3768/02

Caroline Lucas GATS (Den almindelige overenskomst om handel med
tjenesteydelser)

P-3769/02

Bart Staes Omlægning af våbenindustrien P-3770/02

Christopher Heaton-Harris Fare for terrorangreb P-3771/02

Chris Davies Via Balticas indvirkning på miljøet i vigtige fredede
vådområder i Polen

P-3772/02

Maurizio Turco Spaniens overtrædelse af direktiv 91/680/EØF om
momsharmonisering

P-3773/02

Margrietus van den Berg Udsættelse af gennemførelsen af certificeringsordningen
for handlen med diamanter

P-3774/02

António Campos Den fælles landbrugspolitik P-3775/02

Christoph Konrad Adfærd i strid med konkurrencereglerne inden for tysk
affaldshåndtering

E-3776/02

Christopher Huhne Pirelli-produktion E-3777/02

Patricia McKenna Drogheda Business Development Centre, Irland E-3778/02

* * *
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SPØRGETID
(B5-0510/02) den 17 og 18. december 2002

22 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Josu ORTUONDO
LARREA

Chartret om grundlæggende rettigheder - Skiltning på
banegården i Bayonne (Baskerlandet - Frankrig)

H-0724/02

Manuel MEDINA ORTEGA Udvisninger fra den nordlige del af Cypern H-0726/02

Sarah LUDFORD Integration af statsborgere fra tredjelande H-0728/02

Jonas SJÖSTEDT Fælles patentsystem H-0729/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Forslagene fra konventets formand, Valéry Giscard
d'Estaing, om en ændring af Den Europæiske Unions navn

H-0731/02

Hans-Peter MARTIN Europæisk forfatning H-0768/02

Andrew DUFF Cypern H-0734/02

María IZQUIERDO ROJO Udvidelsens følger for de ugunstigst stillede regioner H-0738/02

Bill NEWTON DUNN "Hemmelig aftale" mellem EU og USA om strafferetlige
spørgsmål

H-0745/02

Paul LANNOYE De våben, der blev brugt i Afghanistan H-0749/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Manuel MEDINA ORTEGA Kontrol ved grænserne i det nordlige Afrika H-0727/02

Mary BANOTTI Krænkelse af EU's forskningslovgivning om sjældne
lægemidler

H-0825/02

Bernd POSSELT Tjetjenien - kommissionsmedlem Nielsons rejse H-0773/02
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Fru de PALACIO

José GARCÍA-
MARGALLO Y MARFIL

Beskatning af brændstoffer leveret i Gibraltar H-0800/02

Nuala AHERN EU-omspændende regelværk på det nukleare område H-0721/02

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Kommissionens uafhængighed H-0737/02

Carlos BAUTISTA OJEDA Datoen for gennemførelsen af den tredje handlingsplan for
trafiksikkerhed

H-0781/02

Proinsias DE ROSSA Beskyttelse af Irlands infrastruktur for skinnebefordret gods H-0786/02

Paul LANNOYE Lufttransport og støj H-0793/02

Hr. KINNOCK

Gerard COLLINS Ny Berlaymont-Bygning H-0801/02

Kathleen VAN BREMPT EU-tjenestemænds midlertidige beskæftigelse i det private
erhvervsliv

H-0818/02

Hr. MONTI

Astrid THORS Undersøgelse af Microsofts mulige overtrædelse af EU's
konkurrencelovgivning

H-0828/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
DECEMBER 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 36 10 23 1 3 0 0 HAARDER

Kommissionen 66 12 48 3 2 0 4 NIELSON
LIIKANEN
de PALACIO
KINNOCK
MONTI

I alt 102 22 71 4 5 0 4
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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 8

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 27

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 23

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

02.10.2002 02.01.2003 15

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 213

                                                     
1 Situationen pr. 19.12.2002
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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 56

19/2002 325.134 Jean Lambert og Phillip Whitehead De israelske myndigheders fortsatte tilbageholdelse
af Mordechai Vanunu

29.10.2002 29.01.2003 29

20/2002 325.556 Marie-Hélène Descamps, Marie-
Thérèse Hermange, Dominique Vlasto
og Françoise de Veyrinas

Beskyttelse af mindreårige mod pornografiske
billeder og umotiveret vold

18.11.2002 18.02.2003 9

21/2002 325.687 Mario Borghezio Oprettelse af et finansielt kontrolorgan mod
terrorisme for EU's finansielle støtte til Den
Palæstinensiske Myndighed

18.11.2002 18.02.2002 8

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet - Nr. 9/2002
og Nr. 10/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 1244
endel.

Statusrapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Rådets afgørelse
om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af
afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at
optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansiering af
atomkraftværker

ENVI
ITRE

COM (02) 457
endel.

Kommissionens tyvende årsberetning til Europa-Parlamentet om
fællesskabets antidumping- og antisubsidieforanstaltninger - Oversigt
over overvågningen af tredjelandes antidumping-, antisubsidie- og
beskyttelsesundersøgelser (2001)

DEVE
ITRE

COM (02) 484
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens
lovgivnings- og arbejdsprogram for 2003

TOUT COM (02) 590
endel.

Beretning fra Kommissionen: 13. årsberetning om strukturfondene
(2001)

BUDG
EMPL
FEMM
PECH
RETT

COM (02) 591
endel.

31. Finansberetning 31. finansberetning om Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget EUGFL, Garantisektionen
- Regnskabsåret 2001 -

AGRI
BUDG
CONT

COM (02) 594
endel.

Beretning fra Kommissionen Årsrapport om det strukturpolitiske
førtiltrædelsesinstrumet (ISPA) 2001

AFET
BUDG
ENVI
RETT

COM (02) 596
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelsen
og resultaterne af Det Europæiske Sprogår 2001

BUDG
CULT

COM (02) 597
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om
midtvejsevalueringen om midtvejsevalueringen af EU's handlingsplan
for bekæmpelse af narkotikamisbrug (2000-2004)

ITRE
LIBE

COM (02) 599
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF)
nr. 4045/89 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der
indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

AGRI
CONT

COM (02) 682
endel.
CNS010264

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 183/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den

humanitære situation i Ituri-provinsen og de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne

Bruxelles, den 11. december 2002

Den Europæiske Union er overordentlig betænkelig ved den humanitære situation i Ituri-provinsen og de
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne.

Den Europæiske Union anmoder alle parterne om at lette adgangen for humanitær bistand til de
befolkningsgrupper, der er berørt af konflikten, og at respektere de humanitære aktørers neutralitet og
uafhængighed og samtidig garantere deres sikkerhed.

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de væbnede militsers militære aktiviteter, idet de udnytter en
lokal interetnisk konflikt i politisk og økonomisk øjemed.

Den Europæiske Union opfordrer alle parterne til at samarbejde i fuldt omfang om at få nedsat Ituri-
Fredskommissionen. Den Europæiske Union opfordrer desuden både Den Demokratiske Republik Congos
og Ugandas regering til at gøre hele deres indflydelse gældende med henblik på at bringe den spændte
situation til ophør og arbejde på at skabe vilkår i Ituri-provinsen, som gør det muligt at gennemføre Luanda-
aftalen på tilfredsstillende vis. I denne forbindelse noterer Den Europæiske Union, at Uganda ifølge Luanda-
aftalen skal afslutte tilbagetrækningen af sine styrker senest den 15. december 2002. Den Europæiske Union
opfordrer også alle de andre stater i regionen til ligeledes at bidrage til at skabe fred og stabilitet i regionen.

Den Europæiske Union anmoder FN om fortsat at følge situationen i Ituri-provinsen nøje og om nødvendigt
at tilpasse mandatet til MONUC (FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo) til den aktuelle krise.

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. 187/02

Danmark som formandskab for Den Europæiske Union
hilser undertegnelsen af aftalen om fjendtlighedernes ophør i Aceh velkommen

Bruxelles, den 9. december 2002

Den Europæiske Union hilser undertegnelsen af rammeaftalen om fjendtlighedernes ophør den 9. december
2002 i Aceh velkommen efter måneder med vanskelige forhandlinger mellem Indonesiens regering og Acehs
Befrielsesbevægelse. Den Europæiske Union udtrykker sin påskønnelse af den formidlende indsats, som
centret for humanitær dialog har gjort under hele forhandlingsforløbet.

Aftalen giver håb om, at befolkningen i Aceh efter mere end 26 års stridigheder nu vil kunne gå i gang med
at udvikle et demokratisk Aceh, der bygger på menneskerettigheds- og retsstatsprincipperne og fremme af
social og økonomisk udvikling.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende begge parter til at fortsat at forpligte sig til hurtig og fuld
gennemførelse af aftalen og til at udvise størst mulig tilbageholdenhed.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på støtten fra nabolandene, der stiller observatører til rådighed
for overvågningsstyrken, og vil nøje følge gennemførelsen af aftalen.
Som skitseret på den forberedende konference den 3. december 2002 i Tokyo har Den Europæiske Union
forpligtet sig til at bidrage til gennemførelsen af aftalen ved at støtte overvågningsaktiviteterne samt
humanitære programmer og udviklingsprogrammer.

* * *

Nr. 189/02
Formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne

om vedtagelsen af den valgfrie protokol til den internationale konvention mod tortur

Bruxelles, den 19. december 2002

Det er EU's og alle dets medlemsstaters faste politiske overbevisning, at alle former for tortur og anden
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf skal forebygges og udryddes, uanset hvor den måtte
forekomme.

EU noterer sig derfor med stor tilfredshed, at FN's Generalforsamling har vedtaget den valgfrie protokol til
FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
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Takket være den valgfrie protokol vil uafhængige eksperter kunne inspicere interneringssteder med henblik
på at forebygge tortur. Protokollen følger en tostrenget strategi: dels skal en international underkomité under
FN's Komité mod Tortur på international basis besøge interneringssteder, dels skal de stater, der er
kontraherende parter i protokollen, på nationalt plan oprette - eller i givet fald opretholde - uafhængige
institutioner med henblik på inspektion.

I år er det 15 år siden, at FN's konvention mod tortur blev vedtaget. Alligevel forekommer tortur og andre
former for overgreb stadig mange steder. Der er behov for yderligere foranstaltninger for at effektivisere
bekæmpelsen af tortur. Den valgfrie protokol til konventionen er en sådan foranstaltning.

EU forventer, at alle lande efterlever det ubetingede forbud mod alle former for tortur i henhold til
folkeretten, og er overbevist om, at den valgfrie protokol vil styrke forebyggelsen af tortur på verdensplan.
EU appellerer til alle stater om at overveje at undertegne og ratificere protokollen hurtigst muligt.

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. 190/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende situationen i Pool-området i Republikken Congo

Bruxelles, den 16 december 2002

Den Europæiske Union har med betænkelighed noteret de sammenstød, der siden marts 2002 har fundet sted
i Pool-området i Republikken Congo mellem de væbnede oprørsgrupper og Congos væbnede styrker.

EU finder det alvorligt, at denne langvarige krise fremkalder en stadig mere betænkelig humanitær og
sikkerhedsmæssig situation.

Den Europæiske Union fordømmer overgrebene på lokalbefolkningen. EU henstiller til de congolesiske
myndigheder, at de hurtigst muligt giver de humanitære aktører adgang til de berørte områder.

Den Europæiske Union noterer sig med interesse, at der for nylig i samarbejde med højtstående personer fra
Pool-området er taget en række initiativer, som kan fremme en løsning af krisen gennem dialog. Det er EU's
ønske, at samtlige parter arbejder for dette mål.

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. 193/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 18 december 2002

Den Europæiske Union fordømmer på ny de voldshandlinger, der har fundet sted i Côte d'Ivoire mod en
lovligt valgt regering. Den Europæiske Union bekræfter på ny sin tilslutning til Den Afrikanske Unions
principper, hvorefter enhver form for voldsanvendelse for at opnå politiske forandringer fordømmes.

Den Europæiske Union understreger, at det er nødvendigt, at alle parter, der er impliceret i den nuværende
krise, deltager i løsningen af konflikten med politiske midler og standser alle fjendtligheder samt alle
krænkelser af menneskerettighederne.

Den Europæiske Union er dybt berørt over opdagelsen af massegrave og gentager sin fordømmelse af alle
voldshandlinger. Den Europæiske Union fordømmer kraftigt alle voldelige overgreb mod befolkningerne,
uanset hvem der begår dem.

Den Europæiske Union foreslår, at FN iværksætter en undersøgelse med det formål at fastslå kendsgerninger
og ansvar omkring krænkelserne af menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med massegravene.

Den Europæiske Union fastholder sin støtte til Ecowas' mægling og ønsker, at Ecowas' ECOMOG-styrker
hurtigt sendes til Côte d'Ivoire.

Endelig minder Den Europæiske Union nabolandene om, at det er nødvendigt, at de foretager en streng
kontrol af deres grænser.

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. 195/02
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 23 december 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 2002/976/FUSP af 12.
december 2002 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke
foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2002/847/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.

* * *

Nr. 196/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Ækvatorialguinea

Bruxelles, den 18 december 2002

EU er bekymret over den interne situation i Ækvatorialguinea med hensyn til demokratiseringsprocessen. EU
beklager navnlig den måde, valget den 15. december 2002 blev håndteret på. EU mener ikke, at oppositionen
var repræsenteret på en passende måde under valget og beklager, at oppositionens ledere stadig er domfældte
og fængslede eller i eksil.

EU er skuffet over, at regeringen ikke har fulgt de henstillinger, der gentagne gange er blevet understreget af
FN's særlige repræsentanter vedrørende menneskerettighedssituationen, der indtrængende har opfordret
regeringen til at vise, at den er fast besluttet på at følge et ægte demokratisk system og  indbyde en
valgbistandsmission fra FN og/eller fra EU.

For at genoprette tilliden og fremme en positiv politisk proces opfordrer EU kraftigt regeringen til at give
medlemmerne af den politiske opposition fuld amnesti og at gøre det straks.

EU opfordrer regeringen og den politiske opposition til at føre en altomfattende politisk dialog om
demokratiseringsprocessen for Ækvatorialguineas institutioner og samfund og om indførelse af
garantier for respekt for menneskerettighederne.
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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. 197/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende menneskerettighedssituationen i Nepal

Bruxelles, den 18 december 2002

EU er i stigende grad betænkelig ved den stadig alvorligere situation med hensyn til sikkerheden og dermed
også lov og orden i Nepal samt krænkelserne af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i landet.

EU fordømmer uforbeholdent den igangværende opstand og det stigende antal ugerninger og appellerer til
maoisterne om øjeblikkelig at standse deres systematiske drab, chikane og ødelæggelser. EU har noteret sig,
at maoisterne for nylig opfordrede til, at partiaktivisternes myrderier og sabotagen af fysisk infrastruktur
bringes til ophør. EU beklager, at sådanne angreb alligevel fortsat finder sted uanset denne opfordring.

EU anerkender den nepalesiske regerings ret til at beskytte sine borgere og institutioner inden for rammerne
af forfatningen, men noterer sig med stor bekymring, at det nu er bevist, at sikkerhedsstyrkerne krænker
menneskerettighederne, og at gerningsmændene ikke straffes. EU har noteret sig, at de nepalesiske
myndigheder i stigende grad er opmærksomme på sikkerhedsstyrkernes krænkelser af
menneskerettighederne, og at de har forpligtet sig til at bringe disse krænkelser til ophør. EU håber, at den
enhed vedrørende menneskerettigheder, der er oprettet inden for sikkerhedsstyrkerne, vil nå sine mål,
navnlig med hensyn til at forbedre hærens omdømme på menneskerettighedsområdet. EU opfordrer
indtrængende Nepals regering til at træffe yderligere øjeblikkelige foranstaltninger i overensstemmelse med
sine internationale forpligtelser.

EU anerkender det vigtige og værdifulde arbejde, som den nationale menneskerettighedskommission har
udført, og ser frem til, at de nye overvågningsrapporter offentliggøres snarest muligt. EU
understreger betydningen af, at den nepalesiske regering gennemfører Kommissionens henstillinger.

EU fremhæver betydningen af en resolut dagsorden for reform og udvikling, der understreger det helt
afgørende behov for at bekæmpe fattigdom, udstødelse, diskrimination og dårlig regeringsførelse, herunder
korruption, som er de grundlæggende årsager til konflikten. Der kan ikke gennemføres væsentlige reformer
uden retsstatsprincipper i en atmosfære, der er præget af straffrihed og frygt.
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EU opfordrer begge konfliktens parter til at støtte og lette hjælpeindsatsen og den humanitære bistand samt
leveringen af fødevareforsyninger til alle dele af Nepal.

EU har noteret sig, at begge parter har opfordret til dialog og en fredelig løsning, og appellerer til parterne
om at indlede snarlige forhandlinger, øjeblikkelig bringe volden til ophør og gennemføre en våbenhvile som
led i processen hen imod en fredelig løsning på konflikten.

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. 198/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Kabul-erklæringen

Bruxelles, den 22. december 2002

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at Afghanistans og Kinas, Irans, Pakistans, Tadsjikistans,
Turkmenistans og Usbekistans regering har undertegnet Kabul-erklæringen om godt naboskab i anledning af
årsdagen for den afghanske overgangsadministrations edsaflæggelse. Erklæringen er et stort skridt i retning
af regional fred og stabilitet, der er en væsentlig forudsætning for den fortsatte gennemførelse af Bonn-
aftalen i Afghanistan. Den Europæiske Union opfordrer alle signatarer til at fremme erklæringens
hovedtanker i en bredere regional sammenhæng og gøre deres yderste for at fremme fred og stabilitet i
regionen.

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. 199/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende parlamentsvalget i Madagaskar

Bruxelles, den 23 december 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at parlamentsvalget i Madagaskar søndag den
15. december 2002 fandt sted i en rolig atmosfære efter en valgkampagne uden voldelige episoder. EU
udtrykker ligeledes tilfredshed med, at valgdeltagelsen synes at have været høj.

Den Europæiske Union glæder sig over EU-valgobservationsmissionens generelt positive vurdering af
valgdagen. EU noterer sig imidlertid også en række svage punkter, som valgobservationsmissionen har gjort
opmærksom på, navnlig valglisterne, der bør gøres bedre, og de isolerede tilfælde af intimidering.

EU håber, at stemmeoptællingen og konsolideringen af resultaterne også vil forløbe på en tilfredsstillende og
gennemsigtig måde, indtil de endelige resultater officielt offentliggøres.

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. 201/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions  vegne

om den interne situation i Venezuela

Bruxelles, den 23 december 2002

Den Europæiske Union følger fortsat med stadig større opmærksomhed og bekymring udviklingen i den
interne situation i Venezuela.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed Det Permanente Råds vedtagelse af OAS-resolution 833
til støtte for de demokratiske institutionelle strukturer i Venezuela og OAS-generalsekretærens
mæglingsbestræbelser.

Den Europæiske Union giver i den forbindelse udtryk for sin stærke støtte til OAS-generalsekretærens
bestræbelser på at skabe betingelser  for dialog og national forsoning.

Den Europæiske Union  opfordrer indtrængende Venezuelas institutioner og folk til at søge at finde en
fredelig og konstitutionel løsning på krisen, så landet får mulighed for at genetablere en stabil intern
situation, der kan føre til en proces med økonomisk fremskridt og social udvikling, under fuld overholdelse
af de demokratiske principper og retsstatsprincipperne.
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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 202/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende indledningen

af EU-politimissionens aktiviteter i Bosnien-Hercegovina

Bruxelles, den 31 december 2002

I morgen indledes EU’s politimission i Bosnien-Hercegovina (EUPM). Det er EU's første operation under
den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

EUPM afløser FN's internationale politistyrke i Bosnien-Hercegovina (IPTF). Et fortræffeligt samarbejde har
sikret en gnidningsfri overdragelse af ansvaret for missionen fra FN til EU.

EUPM skal medvirke til at etablere en stabil politiindsats under Bosnien-Hercegovinas ejerskab og i
overensstemmelse med bedste europæiske og internationale standarder. Opgaven bliver at arbejde side om
side med Bosnien-Hercegovinas politi med henblik på at overvåge, vejlede, inspicere og rådgive i forhold til
alle aspekter af politiarbejdet, herunder bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption.

EUPM er en del af den generelle retsstatstilgang inden for EU's overordnede politik for det vestlige Balkan,
nemlig stabiliserings- og associeringsprocessen.

EU's planlægningshold i Sarajevo har arbejdet hårdt for at sikre, at EUPM bliver fuldt operationel i hele
Bosnien-Hercegovina lige fra missionens start. Planlægningsholdet har arbejdet tæt sammen med
internationale organisationer i Bosnien-Hercegovina, herunder navnlig med den høje repræsentants kontor,
OSCE og NATO.

Også politifolk fra 18 ikke-EU-medlemsstater vil deltage i EUPM. EU er meget tilfreds med denne
deltagelse. Det viser den brede internationale opbakning - og fælles tilgang - til fredsimplementeringen og til
etableringen af retsstatsforhold i Bosnien-Hercegovina.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

EØSU'S PLENARFORSAMLING

DEN 11.-12. DECEMBER 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


ALMENE OPLYSNINGER48

Bulletin 13.01.2003 - DA - PE 327.464

1. FISKERI, LANDBRUG OG SKOVBRUG

•  Reform af den fælles fiskeripolitik
 Ordfører: Seppo Ilmari Kallio (Gruppen Andre Interesser - FIN)
 Medordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P)
 

– Reference: KOM(2002) 181 endelig – CESE 1369/2002

– Hovedpunkter:
 

 EØSU er enig i den diagnose af situationen i EU's fiskerisektor, der blev præsenteret i
Kommissionens grønbog fra 2001, ikke mindst med hensyn til fiskerflådens overkapacitet.

 
•  Der bør gøres mere ud af behovet for at skabe en passende balance mellem fiskerfartøjernes

rentabilitet og effektivitet på den ene side og bæredygtig beskæftigelse på den anden.

•  EØSU bifalder den flerårige forvaltningsplan, men har nogle forbehold over for Kommissionens
forslag om at udelukke Rådet fra den årlige beslutningstagning om TAC- og kvoteforslag, når det
flerårige program er blevet vedtaget.

•  EØSU opfordrer til udvidet samarbejde mellem forskerne og fiskerisektoren med henblik på en
klarere og mere dybtgående evaluering af de videnskabelige data. De regionale rådgivende råd for
fiskeriforvaltning hilses velkommen, men de skal have en klart defineret rolle og konkrete opgaver
inden for rammerne af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur og arbejdsgrupperne
herunder.

•  Der skal tages hensyn til miljøaspekterne på alle EU's fælles politikområder, også inden for
fiskeripolitikken. EØSU foreslår, at "forureneren betaler"-princippet skal anvendes i forbindelse med
dækning af udgifterne til miljøforvaltningen.

•  Videnskabelig rådgivning baseret på fiskebestandenes reelle tilstand er det vigtigste grundlag for
regulering af fiskeriet. Derfor ønsker EØSU et bedre samarbejde mellem forskerne og
fiskerisektoren.

•  EØSU har visse forbehold over for forslaget om nye bestemmelser vedrørende tildeling af støtte til
fiskerflåden. Udvalget stiller sig navnlig tvivlende over for indstillingen af offentlig støtte til
modernisering af flåden.

•  Selv om støtte ikke kan være en permanent løsning for sektoren, mener EØSU, at der fortsat er
argumenter (arbejdstagernes sikkerhed, arbejds- og levevilkår, kvalitet osv.) for at opretholde støtten
til modernisering af fiskerfartøjerne. De nuværende begrænsninger kan dog bevares, især forbuddet
mod forøgelse af fartøjskapaciteten.

•  EØSU mener, at små fiskerfartøjer (under 12 meter) skal lades uden for reformens planer vedrørende
kapacitetsreduktion.
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•  EØSU kan tilslutte sig, at den nuværende 6-12 sømiles fiskerizone forbliver under national
jurisdiktion. I forbindelse med fiskerimulighedernes fordeling finder EØSU det nuværende princip
om relativ stabilitet tilfredsstillende.

•  I forlængelse af tidligere udtalelser understreger EØSU betydningen af kontrol i forbindelse med
reformen af fiskeripolitikken.

•  EØSU bifalder, at Kommissionen for nylig vedtog en handlingsplan med henblik på at modvirke de
sociale, økonomiske og regionale konsekvenser af omlægningen af EU's fiskerierhverv. Man bør
være særlig opmærksom på den fælles fiskeripolitiks socioøkonomiske indvirkning på hele det
omgivende samfund i kystområderne.

•  EØSU mener, at EU pga. svage ressourcer i mange udviklingslande til fiskerikontrol bør bistå disse
lande med at kontrollere det fiskeri, der finder sted i deres farvande.

 
– Kontaktperson: Gaia Angelini 

(Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 
 

•  Midtvejsrevision af den fælles landbrugspolitik

 Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – D)
 

– Reference: KOM(2002) 394 endelig – CESE 1366/2002
 

– Hovedpunkter:

 I denne udtalelse, som ligger i forlængelse af og supplerer initiativudtalelsen om "Den fælles
landbrugspolitiks fremtid", der blev vedtaget i marts 2002, fortsætter EØSU sin analyse af den mulige
udvikling af den fælles landbrugspolitik, men denne gang i lyset af Kommissionens forslag til
midtvejsrevisionen.

 Ifølge EØSU er den debat om "den fælles landbrugspolitiks fremtid", som Kommissionen har startet
med forslaget om midtvejsrevisionen, og som skal bidrage til en konkretisering af lovforslag fra EU's
udøvende organ, af stor betydning. Debatten har således en betydning, der rækker langt ud over de
økonomiske og sociale spørgsmål vedrørende landbrugssektoren. Den omfatter også aspekter som
fødevaresikkerhed, ernæringssikkerhed og forbruger-, miljø- og naturbeskyttelse.

 EØSU bifalder generelt Kommissionens mål. Især støttes målet om at forankre princippet om
alsidighed i den fælles landbrugspolitik som helhed. Det er imidlertid navnlig vigtigt at undersøge, om
og i hvilket omfang de foreslåede foranstaltninger i realiteten vil bidrage til opnåelse af disse mål.

 Kommissionens særlige mål om på markedsområdet at begrænse interventionens rolle – især for korns
vedkommende – til blot at være et sikkerhedsnet blev allerede opnået med prisnedsættelserne i Agenda
2000. EØSU tvivler derfor på, at det er muligt at begrunde den foreslåede yderligere
5%'s nedsættelse af interventionsprisen for korn med udviklingen i markedspriserne.

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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 EØSU har gentagne gange bakket op om en styrkelse af landdistriktsudviklingen. EØSU finder det
bekymrende, at problemet ud over manglende midler under den anden søjle også består i en yderst ulige
fordeling af midlerne mellem regionerne. Hvis den anden søjle i den fælles landbrugspolitik skal
udbygges yderligere (gennem graduering), må det sikres, at EU's medlemsstater stiller et mindstemål af
nationale midler under medfinansieringsordninger til rådighed.

 Hvad angår den "dynamiske graduering" afventer EØSU nærmere oplysninger om dens konkrete form
og finansielle indvirkning.

 EØSU stiller sig tvivlende til en fuldstændig produktionsafkobling af de direkte betalinger og udbeder
sig en yderligere præcisering. Afkobling kan uden tvivl give landmændene større handlefrihed, men en
fuldstændig afkobling harmonerer hverken med ønsket om et alsidigt landbrug (den europæiske
landbrugsmodel) eller behovet for en vedvarende sikring af direkte betalinger.

 Kommissionens afkoblingsforslag er faktisk ensbetydende med en nydefinition eller en "omkobling",
da de direkte betalinger fremover vil være betinget af, at bestemte normer for dyrkning af jorden
overholdes (krydsoverensstemmelse). Der kan ifølge EØSU ikke foretages nogen reel vurdering af
situationen, før Kommissionen i nærmere enkeltheder har fremlagt sine idéer om
krydsoverensstemmelsesreglernes omfang og den ledsagende kontrolprocedure.

 Hvad angår videreførelsen af WTO-forhandlingerne anbefaler EØSU Kommissionen at stå fast på
dens hidtidige holdning om at kæde de klassiske handelsspørgsmål sammen med
ikke-handelsrelaterede spørgsmål. Endelig finder EØSU det absolut nødvendigt at inddrage
kandidatlandene i høringerne om midtvejsrevisionen.

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
(Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)

 
 

•  Handelen inden for Fælleskabet – Indførsel af tyresæd
Ordfører: Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser - DK)
 

– Reference: KOM(2002) 527 endelig – 2002/0229 (CNS) – CESE 1359/2002
 

– Hovedpunkter:
 

•  Forslaget – der blandt andet sigter mod at lette oprettelsen af sædbanker adskilt fra tyrestationen –
vil medføre en liberalisering af markedet til fordel for en "inseminerings-industri" af mere
international karakter, som distribuerer tyresæd og embryoner gennem lokale lagre.

 
•  Ifølge EØSU medfører det en alvorlig risiko for en underminering af det hidtidige system samt for

tiltagende centralisering i udvælgelse, produktion og distribution af avlsmateriale. Konsekvensen
kan blive en gradvis ændring af avlsmål og manglende alsidighed i avlsmaterialet med mere
"strømlinede produktionsdyr som resultat.

 
•  EØSU understreger, at de gældende bestemmelser om handel med sæd i tilstrækkelig grad sikrer

høje standarder, som både er nødvendige for den dyrlæge, der foretager insemineringen, og avlerne.
Ifølge EØSU ville dette ikke kunne garanteres i alle sædbanker.

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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•  EØSU mener, at den foreslåede ændring angående sædbanker ikke kan accepteres i den nuværende
ordlyd.

•  EØSU bifalder dog de tre andre foreslåede ændringer.

– Kontaktperson: Gaia Angelini 
(Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

 
•  Handel med frø
 Ordfører: Paolo Bedoni (Arbejdsgivergruppen - I)

 
– Reference: KOM(2002) 523 endelig – 2002/0232 (CNS) – CESE 1360/2002 

 
– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio

(Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Transport af får og geder
– Ordfører: C. Fakas (Gruppen Andre Interesser - EL)

 
– Reference: KOM(2002) 504 endelig – 2002/0218 (CNS) – CESE 1357/2002

 
– Kontaktperson: Gaia Angelini 

(Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)
 

 
•  Overvågning af skove

Ordfører: Seppo Ilmari Kallio (Gruppen Andre Interesser - FIN)
 

– Reference: KOM(2002) 404 endelig – 2002/0164 (COD) – CESE 1368/2002

– Kontaktperson: Johannes Kind 
(Tlf.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

2. UDVIDELSE

•  Udvidelsens økonomiske og sociale konsekvenser i ansøgerlandene 
 Ordfører: Dimitrios N. Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen - EL)
 Medordfører: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – A)
 

– Reference: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002
 
– Hovedpunkter:
 

 Denne udtalelse er et bevis på den særlige interesse, hvormed EØSU følger ansøgerlandenes
tiltrædelsesforhandlinger. EØSU støtter i alle henseender udvidelsen og deler det danske formandskabs
holdning, nemlig at tidsplanen for udvidelsen af EU skal overholdes.

mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu
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 I EØSU's udtalelse fokuseres på udvidelsens økonomiske og sociale konsekvenser for borgerne i
ansøgerlandene.
 
 Udtalelsen behandler emner som den økonomiske situation i nøglesektorerne, privatiseringsprocessen,
den offentlige service, den nuværende sociale situation, forbrugerrettigheder, miljøspørgsmål og
borgernes sikkerhed. EØSU fremsætter henstillinger på disse områder.
 
 I EØSU's udtalelse analyseres overgangen til et frit marked, som har skabt en ny opfattelse af
økonomiske, sociale og erhvervsmæssige procedurer i ansøgerlandene. EØSU understreger den
voldsomme forandring af de socioøkonomiske vilkår på grund af den høje politiske og socioøkonomiske
pris for disse lande i overgangsperioden, de offentlige myndigheders ineffektivitet og sammenbruddet i
økonomiernes indre mekanismer og procedurer.
 
 EØSU anmoder om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, bedre infrastrukturer og en afbalanceret politik for
sociale ydelser og lønninger.
 
 EØSU understreger behovet for på nært hold at overvåge lovgivningen for arbejdsmarkedet for at sikre,
at denne udvikles i overensstemmelse med principperne bag den europæiske sociale model.
 
 EØSU fastholder, at EU's udvidelse er en historisk chance for at forene Europa og dets borgere
under et "fælles tag", der sikrer stabilitet og velstand på kontinentet.
 
 EØSU fremsætter henstillinger med henblik på at reducere bureaukratiet, forbedre retsbeskyttelsen,
tiltrække flere udenlandske investeringer, reformere landbrugspolitikken, udvikle civilsamfundet og
fremme økonomisk og social konvergens.

 
– Kontaktperson: Jacques Kemp 

(Tlf.: 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

3. LISSABON-STRATEGIEN OG KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK OG
SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDS-POLITIKKEN

•  Produktivitet og konkurrenceevne i EU
 Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgivergruppen - FIN)
 Medordfører: Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagergruppen – S)
 

– Reference: KOM(2002) 262 endelig – CESE 1370/2002
 

– Hovedpunkter:

 EØSU understreger, at det vigtigste skridt hen imod bedre produktivitetsvækst i EU er fuld
gennemførelse af Lissabon-strategien.

 
 Kommissionen bør videreudvikle sine analyse-, benchmarking- og indrapporteringsmetoder for
produktivitetsudvikling med henblik på at stimulere produktivitetsfremmende foranstaltninger.

mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu
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 Virkefeltet bør desuden udvides til også at omfatte en analyse af effektiviteten inden for den offentlige
sektor.

 
 Især spørgsmålene om øko-produktivitet, den rolle, som informations- og
kommunikationsteknologi (IKT) spiller, samt andre kvalitative aspekter angående
produktiviteten bør undersøges yderligere. Ydermere er det nødvendigt at udvikle forskning og
metoder for at løse det problem, der er med at inkludere omkostningerne ved forringelse af
naturlige ressourcer og øget forurening i nationale regnskaber og BNP.

 
 EØSU henstiller, at såvel spørgsmålene om produktivitet som bæredygtig udvikling integreres i
den årlige opfølgning af den samlede Lissabon-strategi.

 
 EØSU opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at analysere udvidelsens indvirkning på
produktivitetsvæksten i hele EU fremover. Produktivitetsudvikling i kandidatlandene er en
udfordring, men ser også ud til at give mulighed for stor potentiel fremgang.

 
 EØSU vil for sit eget vedkommende:
 

•  især henlede opmærksomheden på udviklingen inden for produktivitet, når det afgiver sin udtalelse
om opfølgningen af Lissabon-strategien på forårstopmødet,

•  hvert andet år afholde en konference om Lissabon-strategien og

•  eventuelt udarbejde initiativudtalelser om produktivitet.
 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos

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

•  Økonomisk og monetær styring samt økonomisk og social samhørighed
– Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen - I)
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 1363/2002

− Hovedpunkter:
 

 Samordningen af den økonomiske politik skal bidrage til, at EU's vækst- og jobpotentiale
udnyttes bedst muligt.
 
 Kommissionens forslagsret og obligatorisk høring af EØSU i forbindelse med opstillingen af de
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik skal genindføres.
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 Fuld beskæftigelse bør udtrykkeligt nævnes i forfatningstraktaten som et af EU's mål, og det
bør klarere fremgå af traktaten, at finans- og pengepolitikken skal medvirke til at skabe vækst
og fuld beskæftigelse.
 
 EU må skaffe sig de instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre Lissabon-strategien.
Hertil hører også samordning af den makroøkonomiske politik og strukturpolitikken samt en
grundig dialog mellem den makroøkonomiske politiks forskellige aktører.
 
 Forfatningstraktaten bør også omtale tjenesteydelser af almen interesse. Den bør desuden
indeholde et bedre retsgrundlag for samordningens udformning og for inddragelsen af
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets øvrige berørte aktører. Beslutningsprocessen inden
for EU skal tage hensyn til principperne solidaritet, gennemsigtighed, sammenhæng,
subsidiaritet, proportionalitet og åbenhed.

 
− Kontaktperson: Katarina Lindahl

(Tlf. 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

4. TRANSPORT OG SOCIAL DIALOG

•  Social dialog/Paneuropæiske transportkorridorer
 Ordfører: Karin Alleweldt (Lønmodtagergruppen - D)
 

– Ref.: Tillæg til initiativudtalelse – CESE 1351/2002
 

– Hovedpunkter:
 

 EØSU har i nogle år arbejdet på at gennemføre en struktureret social dialog i de paneuropæiske
transportkorridorer som følge af den åbenlyse mangel på koordination og gennemsigtighed
mellem repræsentanterne for de økonomiske og sociale kredse i de central- og østeuropæiske
lande og deres nationale administrationer.
 
 EØSU's arbejde med dette spørgsmål er blevet fulgt op af en offentlig debat, der afslører betydelige
mangler i implementeringen af en reelt integreret transportpolitik i korridorerne.

 
 EØSU har bevist, at det kan bidrage væsentligt til at fremme den sociale dialog med de
socioøkonomiske organisationer i Central- og Østeuropa. Det spiller ligeledes en rolle som
bindeled for EU-institutionerne og de berørte regeringer og ministerier. Denne rolle kan
udbygges ved at: 
 
 
– give et mellemfristet tilsagn, bl.a. ved at videreføre en permanent studiegruppe til "Fremme af den

sociale dialog i de paneuropæiske korridorer"

– forbedre formidlingen af kontakter, informationer og erfaringsudveksling med parterne yderligere

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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– befæste princippet om dialogkonferencer og sætte forstærket ind i felten samt

– sikre obligatorisk repræsentation af EØSU og dermed af de socioøkonomiske gruppers interesser i de
relevante fora og styringsudvalg.

– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
•  Sikkerhed/passagerskibe

 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P)

– Ref.: KOM(2002) 158 endelig – 2002/0074-0075 (COD) – CESE 1352/2002
 

– Hovedpunkter:
 

 EØSU glæder sig over Kommissionens forslag, hvad angår:
 

– særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe, men understreger samtidig, at det vil være
ønskeligt med en international aftale inden for rammerne af IMO;

 
– sikkerhedsregler og standarder for passagerskibe, selv om udvalget beklager, at artikel 6, litra a,

stk. 3, vil blive afskaffet med kompromisløsningen i Ministerrådet.
 

 Udvalget erkender, at en international aftale er at foretrække, når det gælder skibsselskabers
erstatningsansvar over for søfartspassagerer, men der er også en betydelig fordel ved ensartet
anvendelse af SA-bestemmelserne i EU's medlemsstater.
 

– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

 
 

•  Organiske tinforbindelser på skibe
Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)

– Ref.: KOM(2002) 396 endelig – 2002/0149 (COD) – CESE 1354/2002

– Hovedpunkter:
 

 EØSU finder, at EU's initiativ bør være i overensstemmelse med principperne i IMO's TBT-konvention,
under hensyntagen til lovgivningsmæssige krav og kommercielle overvejelser. 

 
 Ifølge EØSU

 
– bør medlemsstaterne snarest ratificere TBT-konventionen, evaluere efterlevelsen og

markedsudsigterne og definere et realistisk mål for supplerende aktioner;

– kan gradvis afvikling af anvendelsen af TBT-malinger i overgangsperioden forene hensynet
til miljøet med hensynet til at bevare EU-flådens konkurrenceevne på verdensplan; 

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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– bør skibe, der sejler uden for EU, undtages med henblik på at begrænse konsekvenserne.

– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.i

5. DET INDRE MARKED OG SKATTEPOLITIK

•  Udvidelsens konsekvenser for det indre marked
 Ordfører: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – A)
 

– Ref.: Tillæg til initiativudtalelse – CESE 1371/2002
 

– Hovedpunkter:
 

 Et udvidet indre marked vil indebære en lang række økonomiske fordele og styrke Europas
konkurrenceevne globalt set, hvis det lykkes at udnytte det eksisterende potentiale i stedet for at
lade det ligge uudnyttet hen. Her menes også i vid udstrækning udnyttelsen af den arbejdskraft,
der er til rådighed. 

 
 Det er afgørende for den folkelige accept af udvidelsen, at fordelene rent faktisk kan mærkes i
befolkningen. 

 
 Den indsats, der pågår med henblik på at udvikle kapaciteten inden for forvaltning og
retsvæsen, skal fortsat fremskyndes og støttes, således at EU's lovgivning ikke kun eksisterer på
papiret, men også anvendes og følges i praksis. 

 
 For at kunne håndtere de økonomiske og sociale omvæltninger, der opstår i forbindelse med
overtagelsen af Fællesskabets regelværk og integrationen af samfundene, har begge sider bl.a.
foreslået at iværksætte overgangsbestemmelser.

 
 EØSU har fremsat flere forslag i forbindelse med udviklingen af det indre marked, heriblandt et
forslag om oprettelse af koordinationscentre for det indre marked i ansøgerlandene. 

 
– Kontaktperson: Jakob Andersen 

(Tlf : 3225469258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Offentlighedsforpligtelse for selskaber

 Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen - E)
 

– Ref.: KOM(2002) 279 endelig – 2002/0122 (COD) – CESE 1350/2002
 

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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6. INDVANDRING

•  Fællesskabspolitik for tilbagesendelse 
Ordfører uden studiegruppe: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – E)

•  
– Ref.: KOM(2002) 564 endelig – CESE 1362/2002

 
– Hovedpunkter:

 Man skal altid huske på, at en person uden papirer ikke er en person uden rettigheder, og at en
indvandrer, som ikke har papirerne i orden, ikke er kriminel, selv om vedkommendes situation
ikke er lovlig.

 EØSU ønsker, at Rådet og Kommissionen gør sig overvejelser over det misforhold og den
skævhed, der ligger i forsinkelsen af den fælles lovgivning om lovlig indvandring på den ene
side og vedtagelsen af så strenge foranstaltninger mod ulovlig indvandring som udvisning og
tvungen hjemsendelse på den anden side.

 EØSU mener, at udvisning og obligatorisk hjemsendelse er en ekstrem foranstaltning.
Udtalelsen om grønbogen understregede allerede behovet for så vidt muligt at satse på frivillig
tilbagevenden og kun at ty til tvangsmæssig tilbagesendelse som en sidste udvej.
 
 En tilbagesendelsespolitik må nødvendigvis baseres på respekt for menneskerettighederne og
de grundlæggende frihedsrettigheder (den europæiske menneskerettighedskonvention og
charteret om grundlæggende rettigheder).
 
 Hvis nogle af de forslag, der fremsættes i meddelelsen, gennemføres, før der foreligger en
fælles politik og lovgivning til legal kanalisering af indvandring samt en fælles asylpolitik og
-lovgivning, vil det være det samme som at starte med at bygge taget.
 
 EØSU ønsker en ligevægt mellem foranstaltningerne til begrænsning af ulovlig indvandring og
de foranstaltninger, der er nødvendige for, at indvandringen kan foregå lovligt.

 Familiens ret til at blive sammen skal helt klart veje tungere end begrundelsen for udvisning af
en person uden lovligt ophold. Der må ikke beordres udvisning, hvis den indebærer splittelse af
en familie.
 

– Kontaktperson: Alan Hick
(Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER58

Bulletin 13.01.2003 - DA - PE 327.464

7. SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

•  Behandling af humane væv og celler
 Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – F)
 

– Ref.: KOM(2002) 319 endelig – 2002/0128 (COD) – CESE 1361/2002

– Hovedpunkter:
 

 Det er tvingende nødvendigt med dette specifikke direktiv. De heri indeholdte bestemmelser er
nødvendige og indbyrdes sammenhængende, hvilket også fremgår af den valgte
lovgivningstype. Hertil kommer, at disse udvekslinger af væv og celler er baseret på
grundlæggende værdier: donorens anonymitet, frivillighed, solidaritet, og at menneskeligt væv
og menneskelige celler ikke koster noget.
 
 EØSU er enig med Kommissionen i, at man i betragtning af den hurtige videnskabelige
udvikling på området bør lade muligheden for regelmæssigt at ajourføre direktivet i takt med
den nyeste, dokumenterede videnskabelige udvikling stå åben under overholdelse af princippet
om sammenhæng. 

 
 Det bør indføjes i selve direktivet, at der skal foreligge en proceduregodkendelse ved
behandling af en produkttype (væv/celler). Denne godkendelse skal indeholde en beskrivelse af
arbejdsmetoder eller praksis for den enkelte produkttype for hver enkelt fase lige fra udtagning,
til produktet er klart til anvendelse. En sådan godkendelse vil bidrage til en beskyttelse af
sundheden og sikre kvaliteten af transplantaterne. 

 
 Der bør indgås en aftale på EU-plan mellem sundhedsinstitutionerne, der leverer eller anvender
væv (det samme gælder for celleterapienhederne og sundhedsinstitutionerne). 
 
 At bilagene udgør en integreret del af direktivet kan ud fra et administrativt synspunkt blokere
for deres regelmæssige opdatering. EØSU mener derfor, at det bør indføjes i artikel 29, at der
skal foreligge mulighed for at ajourføre bilagene i takt med den videnskabelige udvikling, og at
der hvert andet år skal foretages en revision af bilagene. 

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

 
•  Sødestoffer - ændring 

Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IRL)
 

– Ref.: KOM(2002) 375 endelig – 2002/0152 (COD) – CESE 1356/2002
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
 (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Røgaromaer
Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser - UK)

 
– Ref.: KOM(2002) 400 endelig – 2002/0163 (COD) – CESE 1355/2002
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
  (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Tilsætningsstoffet E 425 konjac
Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IRL)
 

– Ref.: KOM(2002) 451 endelig – 2002/0201 (COD) – CESE 1358/2002
 

– Kontaktperson: Gaia Angelini 
(Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)

ET EUROPÆISK RETSOMRÅDE
•  Alternativ konfliktløsning

 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen - F)
 

– Ref.: KOM(2002) 196 endelig – CESE 1349/2002
 

– Hovedpunkter:
 

 EØSU foretrækker en henstilling.
 

 Rækkevidden af aftalebestemmelser om alternativ konfliktløsning: EØSU erkender, at
dommeren ikke kan pådømme sagen, så længe den faktiske alternative konfliktløsningsproces
ikke er iværksat.

 
 De proceduremæssige minimumsgarantier: Nødvendig fastholdelse af principperne om
tredjepartens uvildighed i forhold til parterne, åbenhed, effektivitet, objektivitet og
fortrolighed. 

 
 Udfaldet af den alternative konfliktløsningsproces: Det bør overvejes at harmonisere
aftalebestemmelsernes juridiske beskaffenhed i samtlige medlemsstater og allerede nu
fastsætte, at aftalens retskraft, som opnås i overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats
lovgivning, i sig selv medfører retskraft i samtlige EU-medlemsstater. "Bruxelles I"-
forordningen bør ændres i overensstemmelse hermed. 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos

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

mailto:eleonora.di.nicolantonio@cese.europa.eu
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•  Ubestridte krav
 Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen - B)
 

– Ref.: KOM(2002) 159 endelig – 2002/0090 (CNS) – CESE 1348/2002
 

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

9. INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Anvendelse af den offentlige sektors dokumenter
 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen - F)

 
– Referencer: KOM(2002) 207 endelig – 2002/0123 (COD) – CESE 1353/2002

– Hovedpunkter:

 EØSU støtter direktivforslaget. For bedre at kunne nå sine mål anmoder EØSU Kommissionen om
at:

– udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte dokumenter, som offentlige museer,
universitetsbiblioteker og offentlige biblioteker ligger inde med, og som repræsenterer Europas fælles
kulturarv;

stille enhver offentlig myndighed eller institution til ansvar i tilfælde af, at der bevidst udleveres forkerte
eller censurerede oplysninger;

anvende gebyrprincipperne under "den lave omkostningsmodel";

stille "oplysninger, der har afgørende betydning", og som offentlige administrationer i medlemsstaterne
er i besiddelse af, til rådighed gratis.

Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tlf.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.del fiore@esc.eu.int)

10. INSTITUTIONEL FINANSORDNING

•  Finansforordningen/Fællesskabsagenturer
Hovedordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P)

 
– Reference: KOM(2002) 406 endelig – 2002/0169-0179-0181-0182 (COD) – CESE 1364/2002
 

– Kontaktperson: Luís Lobo 
(Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

* * *
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Oversigt over
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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: 47
Type: http:

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

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:gaia.angelini@esc.eu.int
New: mailto:gaia.angelini@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 61
Type: http:

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