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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer:

Nr. 2/01 Bustransport fra hotellerne til Europa-Parlamentet i Strasbourg

Nr. 5/01 Analyse af luft- og vandkvaliteten i LOW-Bygningen i Strasbourg

Nr. 6/01 Tilpasning af medlemmernes godtgørelser 2001

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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EUROPA-PARLAMENTET

SPØRGETID (B5-0007/01) den 13. og 14. februar 2001

30 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.
SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Herman SCHMID Krisehåndtering H-0015/01

Jonas SJÖSTEDT FN-mandat til fredsskabende aktioner H-0022/01

Per GAHRTON Europa-Parlamentets henstilling om et civilt fredskorps H-0031/01

Marianne ERIKSSON Tyrkiet og militær krisestyring H-0018/01

Bart STAES Langvarige procedurer i forbindelse med trafikulykker i
tredjelande

H-0023/01

Jens-Peter BONDE Det svenske formandskabs regler om aktindsigt H-0026/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Tragiske dødsfald blandt afrikanske immigranter af
begge køn ved den spanske sydkyst

H-0027/01

María IZQUIERDO
ROJO

Kvinder og Talibans fundamentalisme H-0032/01

Neil MacCORMICK Menneskerettigheder: undertrykkelse af kvinder i
Afghanistan

H-0052/01

Brian SIMPSON Transport og integrering H-0040/01

Mary HONEYBALL Energi og integrering H-0041/01

Caroline LUCAS Almindelige anliggender og integrering H-0042/01

Riitta MYLLER ØKOFIN og integration H-0043/01

Peter SKINNER Parlamentet og integreringsprocessen H-0044/01

Mark WATTS Overensstemmelse mellem integreringsplaner H-0045/01

Nuala AHERN Rådet af industriministre og integration H-0046/01

Marit PAULSEN Mangelfuld kontrol med dyrebeskyttelse i Europa H-0050/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Radioaktiv forurening i Det Ægæiske Hav og i Det
Ioniske Hav

H-0054/01
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Alexandros ALAVANOS Følger af de uranholdige bomber i Kosovo H-0014/01
/ændr.1

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Radioaktiv forurening i Det Ægæiske Hav og i Det
Ioniske Hav

H-0055/01

Bart STAES Serbien og den fælles udenrigspolitik H-0037/01

Myrsini ZORBA Fængslede børn i Tyrkiet H-0069/01

Anneli HULTHÉN Sikkerheden i forbindelse med produkter til børn H-0085/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. KINNOCK

Per GAHRTON Påstået forsøg fra kommissær Kinnocks side på at give
det tidligere kommissionsmedlem Gradin mundkurv på

H-0057/01

Jan ANDERSSON Kommissionens optræden i forbindelse med
ytringsfrihed

H-0081/01

Göran FÄRM Kommissionens reaktion på kritik fra et tidligere
kommissionsmedlem

H-0122/01

Maj THEORIN Kandidater til stillingen som generaldirektør H-0083/01

Hr. BYRNE

Niels BUSK BSE-beslutningerne H-0011/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

Kogalskab H-0019/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

BSE - anvendelse af kødben fra kvæg H-0021/01
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* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
FEBRUAR 2001

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 44 18 19 5 0 7* 0 DANIELSSON

Kommissionen 74 12 60 11 0 2 0 VERHEUGEN
KINNOCK
BYRNE

I alt 118 30 79 16 0 9 0

* 1 spørgsmål taget tilbage af spørgeren
   6 spørgsmål ikke besvaret af Rådet (11 sprogversioner forelå ikke i tide)
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

19/2000 298.351 Graham Watson, Daniel Cohn-
Bendit, François Bayrou, John
Hume og Iñigo Méndez de Vigo

Racisme, fremmedhad og antisemitisme 14.11.2000 14.02.2001 211

20/2000 299.081 Charles Tannock, Chris Davies,
Jean Lambert, Torben Lund og
Theresa Villiers

Beskyttelse af delfiner og marsvin 05.12.2000 05.03.2001 102

21/2000 299.082 Bruno Gollnisch, Charles de
Gaulle, Jean-Claude Martinez,
Carl Lang og Marie-France
Stirbois

Bortfald af Jean-Marie Le Pen's mandat 05.12.2000 05.03.2001 8

                                                
1 Situationen pr. 16.02.2001
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER,
Jules MAATEN og Marieke
SANDERS-TEN HOLTE

En undersøgelse af de utilsigtede og
uforholdsmæssigt skadelige bivirkninger,
fugledirektivet, levestedsdirektivet og Natura
2000-direktivet har for erhvervslivet

19.12.2000 19.03.2001 14

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Gennemførelsen af fugledirektivet 19.12.2000 19.03.2001 10

* * *

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

1/2001 301.426 Daniel Ducarme De nuværende problemer inden for landbruget 13.02.2001 13.05.2001 4
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 19/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om hema-lendu-konflikten i det nordøstlige Congo

Bruxelles, den 1. februar 2001

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de fortsatte beretninger om voldsomme sammenstød
mellem hema- og lendu-grupperne og massakrer i Bunia-regionen i Oriental-provinsen i det nord-
østlige Congo. Kampene har resulteret i, at en betydelig del af befolkningen er drevet på flugt.

Konflikten i Congo har forstærket den traditionelle rivalisering mellem de to samfundsgrupper.

Situationen er blevet skærpet ved den ugandiske hærs fortsatte militære tilstedeværelse i denne del
af Congo, som udgør en hæmsko for bestræbelserne på at genoprette freden i regionen. Regionen
kontrolleres i øjeblikket de facto af den ugandiske hær og den nyligt oprettede congolesiske befriel-
sesfront, der ikke omfatter RCD-ML-fraktionen, som ledes af Wamba dia Wamba.

Den Europæiske Union står stadig fast på, at fremmede styrker skal trækkes tilbage fra Congo i
overensstemmelse med Lusaka-aftalen og relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, men
opfordrer de ugandiske myndigheder, der er ansvarlige for den fortsatte respekt for menneskerettig-
hederne i områder under deres kontrol, til at gøre deres yderste for at bringe disse massakrer til
ophør og bruge deres indflydelse på Congos oprørsbevægelser i området, så også de tilslutter sig
dette mål.

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

* * *
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Nr. 20/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om bombningen af "Daily News" i Zimbabwe

Bruxelles, den 31. januar 2001

Den Europæiske Union beklager dybt bombningen den 28. januar af avisen "Daily News'" trykkeri i
Harare. Dette angreb på et uafhængigt dagblads lokaler og andre angreb i løbet af weekenden på
sælgere af "Herald" og "Sunday Mail" var kulminationen på en række voldelige episoder, der un-
dergraver den ytringsfrihed, som medierne i Zimbabwe hidtil har nydt godt af. En fri og uafhængig
presse er et vitalt element i bevarelsen af demokratiske værdier ligesom respekten for retssamfundet
i et hvilket som helst land. Den Europæiske Union fordømmer alle handlinger, der kan true
Zimbabwes interne stabilitet, uanset hvor de kommer fra, og henstiller indtrængende til Zimbabwes
regering om at retsforfølge dem, der er ansvarlige for disse seneste episoder.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Zimbabwe til at respektere, at alle folk i Zimbabwe
har ret til åbent og uden frygt for vold at give udtryk for deres synspunkter.

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

* * *

Nr. 21/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Felix Kulovs-sagen

Bruxelles, den 2. februar 2001

Den Europæiske Union er foruroliget over omstændighederne omkring den nylige retssag mod
oppositionspartilederen Felix Kulov. Retssagen blev skæmmet af forlydender om, at der ikke havde
fundet en retfærdig rettergang sted, og giver anledning til alvorlig bekymring. Felix Kulov blev den
22. januar 2001 af en militærdomstol i Bisjkek idømt syv års fængsel og konfiskation af sin formue.
Hans forsvarere har appelleret domstolens seneste afgørelse. Den Europæiske Union opfordrer ind-
trængende de kompetente kirgisiske myndigheder til at sikre, at appelsagen bliver gennemført på
gennemsigtig måde.
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Felix Kulov var blevet frifundet og løsladt i august 2000. Ledelsen af den kirgisiske militærdomstol
besluttede imidlertid at tage sagen op igen, da Felix Kulov meddelte, at han ville stille op til præsi-
dentvalget, som han dog endte med ikke at deltage i. Felix Kulov hævder, at anklagerne mod ham
var opdigtede og uden indhold. De kirgisiske myndigheders håndtering af sagen gav desværre
næring til mistanken om, at sagen måske er politisk begrundet.

EU har allerede givet udtryk for bekymring over de nylige retssager mod Ramazan Dyryldaev og
Topchubek Turganaliev. EU anerkender på den anden side de nylige positive foranstaltninger, som
den kirgisiske præsident har truffet på menneskerettighedsområdet, f.eks. hans nylige dekreter om
en bedre gennemførelse af normerne på menneskerettighedsområdet og oprettelsen af et ombuds-
mandssystem.

EU vil dog minde de kirgisiske myndigheder om, at EU lægger stor vægt på alle aspekter af menne-
skerettighedssituationen, herunder behandlingen af fremtrædende oppositionsmedlemmer og men-
neskerettighedsaktivister.

EU ønsker også at minde de kirgisiske myndigheder om, at respekten for demokratiet, de folkeret-
lige principper og menneskerettighederne er indeholdt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen (arti-
kel 2) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Den Kirgisiske Republik.
EU anmoder derfor de kirgisiske myndigheder om at fremkomme med yderligere oplysninger om
sagen med henblik på det næste møde i samarbejdsudvalget, der skal afholdes i Bruxelles i begyn-
delsen af marts.

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

* * *

Nr. 22/2001
Erklæring på Den Europæiske Unions vegne

om den nylige genopblussen af voldshandlinger i Mitrovica

Bruxelles, den 2. februar 2001

Den Europæiske Union er dybt bekymret over den nylige genopblussen af voldshandlinger i byen
Mitrovica i Kosovo. Den gentager sin stærke fordømmelse af alle voldshandlinger og offentlige
uroligheder. Sådanne hændelser udgør en alvorlig fare for den tillid, der er under opbygning mellem
de etniske samfund, og de undergraver den indsats, som gøres af de medlemmer af det internationa-
le samfund, der arbejder i det kosovoske folks interesse.
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Den Europæiske Union beklager de voldshandlinger og trusler, der i området omkring Mitrovica
inden for de sidste dage er blevet rettet mod den internationale tilstedeværelse, navnlig KFOR-
soldaterne og det lokale civile personale.

Den Europæiske Union gentager, at den fuldt ud støtter FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og går
ind for et multietnisk og udelt Kosovo, hvor alle indbyggere kan leve i sikkerhed. Den bekræfter på
ny, at den fuldt ud støtter UNMIK's og KFOR's bestræbelser i forbindelse med gennemførelsen af
FN's Sikkerhedsråds resolution 1244, der er blevet udført under meget vanskelige forhold.

Kosovo modtager en betydelig international politisk, militær og finansiel støtte, der skal skabe
grundlag for en fredelig og gunstig fremtid. Det er helt nødvendigt, at Kosovos indbyggere og deres
ledere deltager aktivt i dette arbejde.

EU anmoder Kosovos politiske ledere om at udøve deres indflydelse og træffe øjeblikkelige og
konkrete foranstaltninger til at standse voldshandlingerne og dæmpe den spændte situation i områ-
det omkring Mitrovica.

* * *

Nr. 23/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Togo

Bruxelles, den 6. februar 2001

Den Europæiske Union glæder sig over, at der er udsendt meddelelse om tidsplanen for parlaments-
valgene, der finder sted den 14. og 28. oktober 2001. Den Europæiske Union finder, at disse valg er
afgørende for at skabe forsoning i det politiske liv i Togo.

Den Europæiske Union betragter denne meddelelse som et første skridt i retning af en normalisering
af forbindelserne mellem EU og Togo og opfordrer alle parter til at fortsætte gennemførelsen af
Lomé-rammeaftalen med henblik på en fri, retfærdig og åben valgproces.

Den Europæiske Union mener i denne forbindelse, at dens formidlere bidrager aktivt til at finde de
nødvendige kompromisløsninger i den interne togolesiske dialog.
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Den Europæiske Union gentager, at den er parat til at yde teknisk og finansiel bistand til valgpro-
cessen, hvis der fremsættes anmodning herom.

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

* * *

Nr. 24/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om mediernes arbejdsvilkår og med påmindelse om Unionens
betænkeligheder med hensyn til Gongadze-sagen

Bruxelles, den 5. februar 2001

Den Europæiske Union ønsker endnu en gang at gøre opmærksom på sine betænkeligheder over, at
medierne i Ukraine fortsat har så problematiske arbejdsvilkår, og ønsker over for de ukrainske
myndigheder at understrege nødvendigheden af at sikre, at journalister kan arbejde under sikre og
trygge vilkår og uden at blive chikaneret. Det er i særlig grad vigtigt, at sendelicenser til radiostati-
oner udstedes frit og åbent. Den Europæiske Union  ser meget gerne, at dette vigtige princip over-
holdes for så vidt angår Radio Continent.

Til trods for anklagerens udtalelser i Radaen den 10. januar vedrørende efterforskningen i
Gongadze-sagen er Den Europæiske Union ikke overbevist om, at denne sag er blevet undersøgt
med tilstrækkelig transparens og omhu.

Den Europæiske Union opfordrer til, at der foretages en fuldstændig og transparent undersøgelse af
Georgij Gongadze's forsvinden. En sådan undersøgelse ville skabe større tillid til de ukrainske
myndigheders behandling af denne sag.

Den Europæiske Union er enig i de betænkeligheder, som Europarådets Parlamentariske Forsamling
gav udtryk for i sin beslutning af 25. januar, og gentager denne forsamlings opfordring til de rele-
vante ukrainske myndigheder om at træffe foranstaltninger til at forbedre det generelle arbejdsmiljø
for medierne og til på længere sigt at skabe grundlag for en stabil og uafvendelig demokratisk re-
form inden for medierne i Ukraine.  Den Europæiske Union støtter opfordringen fra Europarådets
Parlamentariske Forsamling til Europarådet om at iværksætte en uafhængig analyse af de såkaldte
Gongadze-bånd.
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Mere generelt erindrer Den Europæiske Union om den betydning, den tillægger en styrkelse af den
politiske frihed i Ukraine - herunder demonstrationsfriheden - hvilket er selve grundlaget for dens
partnerskab med Ukraine i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

* * *

Nr. 25/2001

Erklæring fra Den Europæiske Union og de central- og østeuropæiske lande,
der er associeret med Den Europæiske Union,
de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet

samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om den nylige genopblussen af voldshandlinger i Mitrovica

Bruxelles, den 5. februar 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den
Europæiske Unions erklæring om den nylige genopblussen af voldshandlinger i Mitrovica, der blev
offentliggjort den 2. februar 2001 i Bruxelles og Stockholm.

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

* * *
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Nr. 26/2001
Erklæring fra Den Europæiske Union

om det initiativ til en dialog, der for nylig er taget af det haitiske civilsamfund

Bruxelles, den 6. februar 2001

Den Europæiske Union noterer sig det initiativ, som større organisationer i det haitiske
civilsamfund tog den 18. januar 2001 til at overvinde den politiske og forfatningsmæssige krise, der
for øjeblikket hersker i landet.

Større grupper i civilsamfundet har tilkendegivet over for de politiske partier i Haiti, at det er
absolut nødvendigt at genoptage dialogen for at kunne fjerne hindringerne for politisk stabilitet og
pluralistisk demokrati i landet. Det foreslås i initiativet, at der oprettes en forhandlingskommission,
som består af repræsentanter for civilsamfundet og for de politiske partier.

Den Europæiske Union ser meget positivt på og giver udtryk for støtte til og stor interesse for det
foreslåede politiske initiativ. Appellen om og de forslag, der er fremsat til indledning af en dialog,
efterkommer fuldt ud Den Europæiske Unions ønske om at fremme en positiv politisk udvikling i
Haiti efter præsident- og senatsvalget i november sidste år.

I denne forbindelse erklærer Den Europæiske Union, at den er rede til at bistå inden for rammerne
af en dialog mellem præsidenten, Jean-Bertrand Aristide, hans parti Fanmi Lavalas og oppositionen
i  Demokratisk Samling i overensstemmelse med de bestræbelser, som Organisationen af
Amerikanske Stater allerede har gjort. Det er af største betydning, at alle parter reagerer positivt på
initiativet og viser tegn på den åbenhed og forsoning, som det haitiske samfund forventer af den
politiske klasse. I mellemtiden anmodes alle parter indtrængende om at afstå fra vold.

Den Europæiske Union er dybt bekymret over, at den politiske krise i Haiti varer ved, og beklager,
at der ikke er konstateret nogen særlige fremskridt siden valget den 26. november 2000. Kun hvis
dialogen mellem alle grupper af det haitiske samfund genoptages, vil man kunne overvinde krisen
hurtigt, hvilket er absolut nødvendigt for landets fremtidige politiske og økonomiske udvikling.

* * *
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Nr. 27/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Israel

Bruxelles, den 7. februar 2001

Formandskabet for Den Europæiske Union lykønsker Ariel Sharon med hans sejr ved valget til sta-
ten Israels premierminister og ser frem til fortsat at bidrage til at opnå en retfærdig og varig fred i
området.

Det er Unionens håb, at Ariel Sharon som premierminister vil sikre den fortsatte dynamik i freds-
processen og fredsdialogen, således som alle berørte parter ønsker. Den Europæiske Union har som
nabo en stærk forpligtelse til at opbygge stabilitet og velstand i hele området, og den er derfor parat
til at bistå parterne i deres bestræbelser på at opnå og senere gennemføre en fredsaftale.

Med hensyn til det israelsk-palæstinensiske forhandlingsspor er det Den Europæiske Unions opfat-
telse, at man allerede er kommet langt ved åbne og oprigtige forhandlinger mellem den israelske
regering og den palæstinensiske myndighed. Den Europæiske Union er overbevist om, at de frem-
skridt, der er gjort på alle områder under de seneste forhandlinger, bør danne grundlag for fremti-
dige samtaler om endelig status. Unionen ser også frem til en øjeblikkelig genoptagelse af forhand-
lingerne mellem Israel på den ene side og Syrien og Libanon på den anden side.

Den Europæiske Union bekræfter, at det er dens opfattelse, at grundlaget for forhandlinger og for en
retfærdig og varig fred må være Sikkerhedsrådets resolution 242 og 338 og andre relevante FN-
resolutioner, bl.a. vedrørende det uretmæssige i at tilegne sig landområder ved krig, det behov, hver
stat i området har for at kunne leve i sikkerhed, samt princippet om land for fred.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til at bekræfte, at de står ved de grundlæggende princip-
per, der er fastlagt i forbindelse med Madrid- og Oslo-aftalerne samt efterfølgende aftaler, i over-
ensstemmelse med resolution 242 og 338.

* * *
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Nr. 28/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Burma/Myanmar

Bruxelles, den 8. februar 2001

EU ser med tilfredshed på de indledende kontakter, der har fundet sted mellem Det Nationale Råd
for Fred og Udvikling (SPDC) og Aung San Suu Kyi, der er generalsekretær for Nationalforbundet
for Demokrati (NLD). EU finder, at denne udvikling er den mest interessante siden 1990. Den bør
fremmes.

EU noterer sig samtidig, at den politiske situation i Burma/Myanmar fortsat giver anledning til be-
kymring. EU understreger behovet for konkrete foranstaltninger, der kan føre til national forsoning,
demokrati og respekt for menneskerettighederne, i overensstemmelse med EU's fælles holdning og
resolutionerne fra De Forenede Nationers Generalforsamling. EU håber oprigtigt, at de fortrolige
kontakter, der er indledt mellem SPDC og NLD vil føre til virkelige fremskridt på alle disse områ-
der. EU er rede til at støtte den videre udvikling af disse kontakter. EU ser desuden med tilfredshed
på, at en række tilbageholdte oppositionsaktivister for nylig er blevet løsladt.

EU udtrykker på ny sin stærke støtte til de bestræbelser, der udfoldes af FN's generalsekretærs sær-
lige udsending Tan Sri Razali Ismail, som trojkaen henvendte sig til i forbindelse med sin mission
til Rangoon/Yangon.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de kontakter, som dens trojakamission havde med
samtlige parter under sit besøg i Burma/Myanmar fra den 28. til den 31. januar.

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

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

HAARDER
(ELDR)

Tillægs- og ændringsbudget 2/2001 AFET (M) 27.02.01

FIGUEIREDO
(GUE/NGL)

Miljø: Fællesskabets
miljøhandlingsprogram for 2001-
2010)

AGRI (M) 27.02.01 C5-0032/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Veterinærkontrol: krav for så vidt
angår animalske produkter( Ændr. dir.
90/425/EØF og 92/118/EØF)

AGRI (M) 27.02.01 C5-0538/00

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

Dyresundhed: Sundhedsbestemmelser
for animalske biprodukter, som ikke
er bestemt til konsum

AGRI (M) 27.02.01 C5-0539/00

AUROI
(VERTS/ALE)

Markafgrøder: Støtteordning for
producenter (Ændr. forord. (EF)
1251/99)

AGRI (K) 27.02.01 C5-0083/01

BUSK
(ELDR)

Beskyttelse af dyr: Mindstekrav med
hensyn til beskyttelse af svin (ændring
af direktiv 91/630/EØF)

AGRI (K) 27.02.01 C5-0039/01

GRAEFE zu
BARINGDORF
(VERTS/ALE)

EF-landbrugsprodukter: Aktiv
forædling og konkurrencedygtighed
over for tredjelande

AGRI (K) 27.02.01 C5-0025/01

STURDY
(PPE-DE)

Oksekød: Fælles markedsordning
(Ændr. forord. (EF)1254/99)

AGRI (K) 27.02.01 C5-0082/01

BOURLANGES
(PPE-DE)

Kommissionen, administrativ reform:
Vedtægter for forvaltningsorganer,
der administrerer EF-programmer

BUDG (M) 27.02.01 C5-0036/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Almen og faglig uddannelse:
eLearning-initiativet, nye teknologier
for fremtidens uddannelse

BUDG (M) 27.02.01 C5-0741/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF, Danmark og
Grønland: 4. protokol

BUDG (M) 27.02.01 C5-0028/01

KUCKELKORN
(PSE)

Det Europæiske Miljøagentur:
Deltagelse af ansøgerlande

BUDG (M) 27.02.01 C5-0060/01
C5-0059/01
C5-0056/01

SOULADAKIS
(PSE)

Aktion mod personelminer i
tredjelande med undtagelse af
udviklingslande

BUDG (M) 27.02.01 C5-0158/00

KUCKELKORN
(PSE)

Budget 2002: Sektion III -
Retningslinjer

ECON (M) 27.02.01

LULLING
(PPE-DE)

Statistik over erhvervsstrukturer
(Ændr. orord. (EF)58/97)

ECON (K) 27.02.01 C5-0031/01

PRONK
(PPE-DE)

Budget 2002: Sektion III -
Retningslinjer

EMPL (M) 15.02.01

ANDERSSON J.
(PSE)

Sexchikane på arbejdspladsen EMPL (K) 15.02.01

KRONBERGER
(NI)

EU's olieforsyning: Den aktuelle
situation, perspektiver, omkostninger
og priser

ENVI (M) 27.02.01 C5-0739/00

WHITEHEAD
(PSE)

Civil luftfart: Fælles regler, europæisk
luftfartssikkerhedsagentur

ENVI (M) 27.02.01 C5-0663/00

ERIKSSON
(GUE/NGL)

Bekæmpelse af menneskehandel FEMM (M) 27.02.01 C5-0042/01

GRUPPE-
PPE-DE

Sexchikane på arbejdspladsen FEMM (M) 27.02.01

GRUPPE-PSE Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af
børn og børnepornografi

FEMM (M) 27.02.01 C5-0043/01

CORBEY
(PSE)

Bekæmpelse af overførbare
sygdomme: Hurtigt indgreb inden for
rammerne af fattigdomslempelse

ITRE (M) 13.02.01 C5-0014/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SAVARY
(PSE)

Civil luftfart: Fælles regler, europæisk
luftfartssikkerhedsagentur

ITRE (M) 13.02.01 C5-0663/00

VLASTO
(PPE-DE)

Indførelse af et overvågnings-,
kontrol- og informationssystem for
skibstrafik

ITRE (M) 13.02.01 C5-0700/00

VLASTO
(PPE-DE)

Oprettelse af en fond for erstatning
for olieforurening i europæiske
farvande

ITRE (M) 13.02.01 C5-0701/00

VLASTO
(PPE-DE)

Forordning om oprettelse af et
europæisk søfartssikkerhedsagentur

ITRE (M) 13.02.01 C5-0702/00

GRUPPE
PPE-DE

Udvindingsindustrien: Sikker
minedrift, opfølgning af de seneste
mineuheld

ITRE (M) 13.02.01 C5-0013/01

GRUPPE
ELDR

Merværdiafgift (moms): Kravene til
fakturering (Ændr. dir. 77/388/EØF)

ITRE (M) 13.02.01 C5-0008/01

GRUPPE
PSE

Budget 2002: Sektion III -
Retningslinjer

ITRE (M) 13.02.01

GRUPPE
PSE

Budget 2002: Øvrige sektioner -
Retningslinjer

ITRE (M) 13.02.01

GLANTE
(PSE)

Rentegodtgørelser på lån ydet af EIB
til små og mellemstore virksomheder
(Revisionsrettens særberetning nr.
6/2000)

ITRE (M) 27.02.01 C5-0023/01

SCAPAGNINI
(PPE-DE)

Miljø: Fællesskabets
miljøhandlingsprogram for 2001-
2010)

ITRE (M) 27.02.01 C5-0032/01

MILLER
(PSE)

Reform af Kommissionen: Særlige
foranstaltninger for udtræden af
tjenesten i Kommissionen

JURI (K) 27.02.01 C5-0057/01
C5-0058/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om ophævelse af Jeggles
parlamentariske immunitet

JURI (K) 27.02.01 IMM01203
1
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WIELAND
(PPE-DE)

Maskiner (Ændr. dir. 95/16/EF) JURI (K) 27.02.01 C5-0035/01

KARAMANOU
(PSE)

Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af
børn og børnepornografi

LIBE (K) 27.02.01 B5-0496/00
B5-0499/00
C5-0043/01

KLAMT
(PPE-DE)

Bekæmpelse af menneskehandel LIBE (K) 27.02.01 C5-0042/01

MARINHO
(PSE)

Kendelser om indefrysning af aktiver
eller bevismidler (fransk, svensk og
belgisk initiativ)

LIBE (K) 27.02.01 C5-0055/01
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber: Grønbog - På
vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed

ECON
ENVI
JURI
RETT
ITRE

COM (00) 0769
endel.

Beretning fra Kommissionen: Årsrapport for
samhørighedsfonden 1999

BUDG
ITRE
TOUT
RETT

COM (00) 0822
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: om
gennemførelsen af Rådets direktiv 95/57/EF om indsamling af
statistiske oplysninger vedrørende turisme

RETT COM (00) 0826
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
De offentlige finansers bidrag til vækst og beskæftigelse: bedre
kvalitet og holdbarhed

EMPL
ITRE
ECON

COM (00) 0846
endel.

Beretning fra Kommissionen: Økonomisk reform: Rapport om
Fællesskabets produkt- og kapitalmarked

EMPL
ECON

COM (00) 0881
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Niogtyvende
finansberetning om Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
for Landbruget - EUGFL - Garantisektionen - Regnskabsåret
1999

AGRI
BUDG
CONT

COM (00) 0882
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
En strategi for tjenester i det indre marked

ECON
ITRE
JURI

COM (00) 0888
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Øokonomiske og Sociale udvalg og regionudvalget: Et sikrere
informationssamfund: Højnelse af sikkerheden i
informationsinfrastrukturerne og bekæmpelse af
computerrelateret kriminalitet

CULT
ECON
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 0890
endel.

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv 85/374
om produktansvar

ENVI
JURI

COM (00) 0893
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om gennemførelsen af
nyskabende foranstaltninger under artikel 6 i Den Europæiske
Socialfonds forordning for programmeringsperioden 2000-2006

RETT
EMPL

COM (00) 0894
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
"Gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om
gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende
arbejdsstyrken i Fællesskabet"

EMPL COM (00) 0895
endel.

III. Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af
direktiv 89/552/EØF om fjernsyn uden grænser

ENVI
ITRE
JURI
CULT

COM (01)0009
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, den
Europæiske Centralbank, del Økonomiske og sociale udvalg og
Europol : Forebyggelse af svig of forfalskning i forbindelse med
andre betalingsmidler end kontanter

ECON
LIBE

COM (01) 0011
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg om støtte fra Den
Europæiske Socialfond til Den Europæiske Beskæftigelsesstategi

FEMM
EMPL

COM (01) 0016
endel.

Meddelelse fra kommissionen til Rådet: EU og Kaliningrad ITRE
AFET

COM (01) 0026
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for
tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet og
Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i
foderstoffer

AGRI
ENVI

COM (00) 0777
endel.
COD 000068
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TEGNFORKLARING

AA : andre akter
AVC : samstemmende udtalelse
avis COM : Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets

ændringsforslag til Rådets fælles holdning

CNS : høringsprocedure
CRE : det fuldstændige forhandlinsreferat
LEX-CSL : endelig akt vedtaget af Rådetl
LEX-PE : endelig akt vedtaget af Parlamentet
LEX PE-CSL : endelig akt vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
orien CSL : Rådets fælles indstilling
PE 1ère : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, førstebehandling
PE 2ème : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, andenbehandling
PE 3ème : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, tredjebehandling
pos CSL : fælles holdning fastlagt af Rådet
prop COM : Kommissionens forslag
prop CSL : Rådets forslag

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE
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Mødeperioden fra den 31. januar  til den 1. februar 2001

Bruxelles

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

,,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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le livre
édition électronique

et impression sur demande

Textes préparatoires

système général de reconnaissance
des qualifications professionnelles

développement des chemins de fer
licences des entreprises ferroviaires
répartition des capacités et tarification

de l'infrastructure ferroviaire
certification en matière de sécurité

substances à l'effet hormonal,thyréostatique
substances et préparations dangereuses-paraffines
équipements de bureau et de communication

progr.d'étiquetage de produits

codécision

UE- N.Amérique,Extr.Orient,Australasie
coopération,rela-commerciales

Angola-accord pêche
Côte d'Ivoire-accord pêche

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

situation au Moyen Orient
2ème rapport sur la cohésion

économique et sociale
ESB-mesures prises

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

région méditerranéenne
stratégie commune de l'UE
processus de Barcelone
lutte contre la criminalité organisée

Rapports requérant l'avis du PE

Plan Colombie

Questions orales

Contrôle politique

Session JAN II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Colombie : Question orale
"Plan Colombie"

UE/Côte d'Ivoire : accord pêche

UE/Angola : accord pêche

Processus de Barcelone

Moyen-Orient : déclaration
Conseil / Commission
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A m e n d e m e n ts  a d o p té s  e n  s é a n c e

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6

O ls s o n
A 5 -0 0 0 2 / 2 0 0 1

E N V I

N is t ic o
A 5 -0 0 0 3 / 2 0 0 1

E N V I

M c N a lly
A 5 -0 0 0 6 / 2 0 0 1

IT R E

M a n n
A 5 -0 0 0 4 / 2 0 0 1

IT R E

C a n d a l
A 5 -0 0 1 0 / 2 0 0 1

P E C H

N o g u e ira  R o m a n
A 5 -0 0 1 1 / 2 0 0 1

P E C H

G r. P o l.: n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n
s é a n c e
P E : n o m b re  a b s o lu  d e s  a m . a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m . a u  fo n d  
A m . d é p o s é s  e n  s é a n c e



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE38

Bulletin 12.03.2001 - DA - PE 299.526

Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Forberedende dokumenter

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Nye muligheder inden for bogproduktionen:
elektroniske udgivelser og print-on-demand

CULT O'Toole A5-0005/2001 2000/2037 INI beslutning vedtaget
med ændringer

…/… 01-feb-01 01-feb-01
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II. Lovgivningsmæssige procedurer

Tegnforklaring:
***III: Forligsprocedure - ***II : Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling, ***:
Procedure med samstemmende udtalelse - *: Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den
generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser
og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF,
77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF,
78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende
erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene
sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre,
arkitekter, farmaceuter og læger

DELE 1997/0345
A5-0012/2001

Wieland

***III fælles udkast godkendt .../... 31 jan 01 01-feb-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af
Fællesskabets jernbaner

DELE 1998/0265
A5-0013/2001-
Jarzembowski

***III fælles udkast godkendt .../... 31 jan 01 01-feb-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til
jernbanevirksomheder

DELE 1998/0266
A5-0014/2001-

Swoboda

***III fælles udkast godkendt .../... 31 jan 01 01-feb-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af
infrastrukturafgifter samt sikkerhedscertificering

DELE 1998/0267
A5-0014/2001-

Swoboda

***III fælles udkast godkendt .../... 31 jan 01 01-feb-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 96/22/EF vedrørende forbud mod
anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk
virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

ENVI 2000/0132
A5-002/2001

Olsson

***I lovgivningsmæssig
beslutning ændret

.../... 01-feb-01 01-feb-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tyvende
ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende
begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse
farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)

ENVI 2000/0104
A5-0003/2001

Nistico

***I lovgivningsmæssig
beslutning ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01 fév 01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et
fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af
kontor- og kommunikationsudstyr

ITRE 2000/0033
A5-0006/2001

Mc Nally

***I lovgivningsmæssig
beslutning ændret

.../... 31 jan 01 01 fév 01

Rådets forordning om gennemførelse af projekter til
fremme af samarbejde og handelsmæssige forbindelser
mellem EU og de industrialiserede lande i Nordamerika,
Fjernøsten og Australasien

ITRE 2000/0165
A5-0004/2001

Mann

* lovgivningsmæssig
beslutning ændret

.../... 31 jan 01 01-feb-01

Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for
perioden fra 3. maj 2000 til 2. maj 2002

PECH 2000/0290
A5-0010/2001

Candal

* lovgivningsmæssig
beslutning ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01-feb-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets forordning om indgåelse af protokollen om
fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for
Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire,
for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2003

PECH 2000/0257
A5-0011/2001

Nogueira

* lovgivningsmæssig
beslutning ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01-feb-01
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III. Ændringsforslag

Kolonnenummerering:  I = retsakts titel; II = procedurenummer;  III = korr. udvalg; IV = procedure; V = mødedokument; VI = ordfører; VII = korr. udvalg; samlet antal
ændringsforslag stillet til plenarmødet; VIII = EP: samlet antal vedtagne ændringsforslag på plenarmødet; IX = de politiske grupper: samlet antal vedtagne ændringsforslag på
plenarmødet; X = ændringsforslag til forslagets titel; XI = ændringsforslag til forslagets henvisninger; XII = ændringsforslag til forslagets betragtninger; XIII = ændringsforslag til
artikler eller dele heraf; XIV = ændringsforslag til bilag og sektioner, herunder RIA og FUSP

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
96/22/EF vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med
hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

2000/0132 ENVI ***I A5-0002/2001 Olsson 14 14 0 0 0 4 8 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tyvende ændring af Rådets
direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og
anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner)

2000/0104 ENVI ***I A5-0003/2001 Nistico 4 4 0 0 0 2 0 2

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et fællesskabsprogram for
energieffektivitetsmærkning af kontor- og kommunikationsudstyr

2000/0033 ITRE ***I A5-0006/2001 McNally 15 14 0 0 0 5 9 0

Rådets forordning om gennemførelse af projekter til fremme af
samarbejde og handelsmæssige forbindelser mellem EU og de
industrialiserede lande i Nordamerika, Fjernøsten og Australasien

2000/0165 ITRE * A5-0004/2001 Mann 13 11 0 0 0 5 6 0

Rådets forordning om indgåelse af en protokol om de fiskerimuligheder
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Angola om fiskeri ud for
Angola, for perioden fra 3. maj 2000 til 2. maj 2002

2000/0290 PECH * A5-0010/2001 Candal 4 4 0 0 0 1 3 0

Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen
for Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for
perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2003

2000/0257 PECH * A5-0011/2001 Nogueira
Roman

4 4 0 0 0 1 3 0
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IV. Retsakter med finansielle virkninger
Titel Reference Meddelt på

mødet den
Korr.
udvalg

Retslig ramme Finan-
siering

finansiel
program-
mering -

kontering

Regn-
skabsår
– konte-

ring -

Bemærkninger

Rådets forordning om anvendelse af
proceduren for aktiv forædling i
forvaltningen af visse markeder for
landbrugsprodukter

2000/0349 31-jan-01 AGRI Proceduren for aktiv
forædling smidiggøres i vid
udstrækning, så der kan
træffes
forvaltningsforanstaltninger
som omhandlet i artikel 2 i
Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni
1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for
udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser,
der tillægges Kommissionen.

.../... AGRI 2001+n KOM: forslager vedrører proceduren for
vedtagelse af foranstaltninger i
forbindelse med ordningen, og forslaget
får derfor ikke ingen finansielle følger
som sådant.

Rådets forordning om ændring af
forordning nr. 136/66/EØF og forordning
(EF) nr. 1638/1998 for så vidt angår
forlængelse af støtteordningen og
kvalitetsstrategien for olivenolie

2000/0358 31-jan-01 AGRI Forlængelse af den gældende
overgangsordning for to
produktionsår (2001/02 til
2002/03).

EU's
budget

AGRI 2001+n KOM: Forlængelsen af
overgangsordningen for to produktionsår
har ingen finansielle følger i forhold til
nu.

Rådets forordning om indgåelse af den
fjerde protokol om betingelserne for det
fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab på den ene side og den danske
regering og det grønlandske landsstyre på
den anden side

2000/0348 31-jan-01 PECH
Indgåelse af en protokol for
en seksårig periode

EU's
budget

ACTIONS
EXT

2001+n KOM: Den finansielle godtgørelse er et
fast årligt beløb, der udbetales til det
grønlandske landsstyre i en seksårig
periode
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Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning
(EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over
erhvervsstrukturer

2001/0023 31-jan-01 ECON Tilvejebringelse af
harmoniserede statistiske
oplysninger om
kreditinstitutter,
pensionskasser, anden
finansieringsvirksomhed og
servicevirksomhed i
forbindelse med
pengeinstitutter,
finansierings- og
forsikringsvirksomhed og
miljø

delvis
over EU's
budget

POL-INT 2002+n KOM: Udgifterne til arbejdsgrupper og
tjenesterejser osv. vil svare til udgifterne i
forbindelse med Rådets forordning 58/97,
som vil blive ændret ved den nye
forordning
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperio-
den

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Den Europæiske Unions fælles strategi for
Middelhavsområdet, som blev fastlagt på Det
Europæiske Råds møde i Feira den 19. juni
2000

AFET Muscardini A5-0008/2001 2000/2247 COS beslutning
vedtaget med

ændringer

31-jan-01 31-jan-01 01-feb-01

forbindelserne mellem EU og
Middelhavsområdet: Styrkelse af
Barcelona-processen

AFET Naïr A5-0009/2001 2000/2294 COS beslutning
vedtaget med

ændringer

31-jan-01 31-jan-01 01-Feb-01

Rapporten fra Den Tværfaglige Gruppe
vedrørende Organiseret Kriminalitet – Fælles
aktion vedrørende gensidig evaluering af,
hvordan de internationale forpligtelser med
hensyn til bekæmpelse af organiseret
kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte
medlemsstater

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 31-jan-01 01-feb-01

Colombia-planen og støtte til fredsprocessen i
Colombia

DEVE Miranda B5-0087/2001 …/… QUO-Råd/
Kommission

beslutning
vedtaget med

ændringer

31-jan-01 31-jan-01 01-feb-01

Situationen i Mellemøsten Rådet
Kommis-

sionen

Danielsson
Solana
Patten

…/... …/... Redegørelse
med

forhandling

…/… 31-jan-01 31-jan-01 …/…
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperio-
den

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Udviklingen med hensyn til foranstaltninger på
fællesskabsplan og i medlemsstaterne til
bekæmpelse af BSE

Kommis-
sionen

Byrne …/… …/… Redegørelse
med

forhandling

…/… …/… 01-feb-01 …/…

Anden beretning om økonomisk og social
samhørighed

Kommis-
sionen

Barnier …/… …/… Meddelelse …/… …/… 31-jan-01 …/...

* * *
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Mødeperioden fra den 12. til den 15. februar 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

,,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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cabillaud en mer d'Irlande
Cambodge, Laos:
accord CE/ANASE
Turquie:partenariat pour l 'adhésion
accord CE/USA:équipements de bureau

Europol:statut du personnel
adaptation des traitements de base
asile:détermination de l 'Etat responsable
biens culturels:exportation
accord:enseignement,formation

CE/USA,CE/Canada
accord CE/Mexique
entrée/circulation/séjour irrégulier:

définition de l'aide
Grèce:régime du coton
agri:plans d'amélioration de la qualité

et de la commercialisation

consultation

OGM:dissémination volontaire
EMAS
société de l 'information et droit d'auteur
interopérabil ité du système
ferroviaire transeuropéen

chargements et déchargements
sûrs des vraquiers

sécurité maritime et prevention
de la pollution par les navires

compléments alimentaires
véhicules à moteurs à 2 ou 3 roues
véhicules de + de 8 places assises
emploi:mesures d'incitation
restitution des biens culturels
libre circulation des personnes

régimes de sécurité sociale
entreprises d'assurance

assainissement et l iquidation

codécison

Travaux législatifs

Commission:
programme 2001

Suivi de Nice
viande bovine:reforme du marché
Conseil européen du printemps 2001
croissance économique dans l'Union

processus de Lisbonne

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

protection des jeunes au travail
BEI: rapport annuel
Macao après l 'an 2000
recherche:orientations 2002-2006

Rapports requérant l'avis du PE

industrie:restructurations et fusions
Irlande, France

plans de stabil ité

Questions orales

Kosovo: état de la situation
Rép.Dém. Congo: état de la situation
Chine:liberté religieuse
Laos:droits de l'homme
Guinée-Conakry:droits de l 'homme
Nigeria:droits de l 'homme
Pakistan:liberté d'expression
Tchétchénie:état de la situation
Inde:tremblement de terre
Portugal:inondations

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session FÉV I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Commission : Programme de travail pour 2001

Viande bovine: réforme du marché
processus de  Lisbonne

Kosovo : état de la situation

Tchétchénie : état de la situation

R.P. de Chine : Droits de l'homme : liberté religieuse

UE/Macao : situation après l'an 2000

Cambodge : extension de l'accord CE/ANASE

RDP Laos : Droits de l'homme : état de la situation;
extension de l'accord CE/ANASE

R.D. du Congo : état de la situation

Turquie : partenariat pour l'adhésion

Pakistan : Droits de l'homme : liberté d'expression

Inde : tremblement de terre

Grèce : régime d'aide pour le coton

Nigeria : Droits de l'homme :
état de la situation

Guinée Conakry : Droits de l'homme :
état de la situation

Portugal : inondations

UE/Mexique : accord  de
partenariat économique

France : question orale ; plan de stabilité

Irlande : plan de stabilité ;
cabillaud en mer d’Irlande

UE/USA : accords :
Équipements de bureau;
enseignement, formation

UE/Canada : accord : enseignement, formation

Royaume-Uni :protection des jeunes au travail
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  a d o p t é s  e n  s é a n c e
P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 3 9 / 2 0 0 1

J U R I

B o s e l l i
A 5 - 0 0 4 3 / 2 0 0 1

J U R I

L a n g e
A 5 - 0 0 1 5 / 2 0 0 1

E N V I

J e n s e n
A 5 - 0 0 1 8 / 2 0 0 1

E M P L

M ü l l e r
A 5 - 0 0 2 5 / 2 0 0 1

E N V I

L a m b e r t
A 5 - 0 0 2 6 / 2 0 0 1

E M P L

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 6

B a k o p o u l o s
A 5 - 0 0 3 1 / 2 0 0 1

R E T T  2 0 0 0 / 0 2 3 7

v a n  D a m
A 5 - 0 0 3 7 / 2 0 0 1

R E T T

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .
a d o p t é s  e n  s é a n c e

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e
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Amendements  légis latifs  adopté s  en séance
Procédure  de  consultation

0 5 10 15 20 25

Ko rakas
A5-00 22 /2001

AGRI

Swoboda
A5-00 24 /2001

AFET

Izquierdo  Ro jo
A5-00 35 /2001

AGRI

Nich o lson
A5-00 42 /2001

P E CH

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0821

Ceyh un
A5-031 5 /2000

LIBE 200 0 /0820

Gr. Po l.: nombre abs o lu  d es  am.
ad optés  en  s éance

PE: nombre abs o lu  des  am. adoptés
en  s éance

co mm. au  fond  
A m. dépos és  en  s éance
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Lovgivningsmæssige procedurer

Tegnforklaring:
***III: Forlig, ***II: Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling, ***: Samstemmende udtalelse,-
*: Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udsætning i miljøet af genetisk
modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF

DELE 1998/0072
A5-0032/2001

Bowe

***III fælles udkast godkendt …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om organisationers frivillige deltagelse
i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision

DELE 1998/0303
A5-0033/2001

Garcia-Orcoyen Tormen

***III fælles udkast godkendt …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske
jernbanesystem for konventionelle tog

RETT 1999/0252
A5-0016/2001

Savary

***II fælles holdning godkendt …/… 12.2.2001 13.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanering og likvidation af
forsikringsselskaber

ECON 1986/0080
A5-0019/2001

Peijs

***II fælles holdning godkendt …/… 14.2.2001 15.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om særlige bestemmelser for køretøjer,
der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over
førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF

JURI 1997/0176
A5-0039/2001

Miller

***II fælles holdning ændret …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af
ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

JURI 1997/0359
A5-0043/2001

Boselli

***II fælles holdning ændret …/… 13.2.2001 14.2.2001
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/24/EF om dele
af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer

ENVI 2000/0136
A5-0015/2001

Lange

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets
tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet

EMPL 2000/0195
A5-0018/2001

Jensen

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

ENVI 2000/0080
A5-0025/2001

Müller

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 13.2.2001 14.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning
(EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på
arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der
flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler
til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

EMPL 2000/0070
A5-0026/2001

Lambert

***I lovgiv. beslutning ændret 14.2.2001 14.2.2001 15.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og
om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening
hidrørende fra skibe

RETT 2000/0236
A5-0031/2001

Bakopoulos

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 12.2.2001 13.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed
til søs og forebyggelse af forurening forårsaget af skibe

RETT 2000/0237
A5-0031/2001

Bakopoulos

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 12.2.2001 13.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om krav til og harmoniserede procedurer
for sikker lastning og losning af bulkskibe

RETT 2000/0121
A5-0037/2001

van Dam

***I lovgiv. beslutning ændret …/… 12.2.2001 13.2.2001

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/7/EØF
om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats
område

CULT 2000/0332
C5-0767/2000

***I lovgiv. beslutning vedtaget uden betænkning uden betænkning 14.2.2001

Rådets forordning om sjette tilpasning af den støtteordning for bomuld, der er
indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse

AGRI 1999/0201
A5-0022/2001

Korakas

* lovgiv. beslutning vedtaget …/… 15.2.2001 15.2.2001

Rådets forordning om støtte til bomuldsproduktionen AGRI 1999/0202
A5-0022/2001

Korakas

* lovgiv. beslutning ændret. …/… 15.2.2001 15.2.2001

Rådets forordning om ydelse af bistand til Tyrkiet inden for rammerne af
førtiltrædelsesstrategien, særlig om etablering af et tiltrædelsespartnerskab

AFET 2000/0205
A5-0024/2001

Swoboda

* lovgiv. beslutning ændret 14.2.2001 14.2.2001 14.2.2001
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og
Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere
uddannelse og erhvervsuddannelse

CULT 2000/0264
A5-0027/2001

Zorba

* lovgiv. beslutning vedtaget uden forhandl. uden forhandl. 14.2.2001

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om forlængelse af
samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse

CULT 2000/0263
A5-0028/2001

Perry

* lovgiv. beslutning vedtaget uden forhandl. uden forhandl. 14.2.2001

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og USA om forlængelse af
samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse

ITRE 2000/0172
A5-0029/2001

Hansenne

* lovgiv. beslutning vedtaget uden forhandl. uden forhandl. 13.2.2001

Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om udvidelse af samarbejdsaftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og medlemslandene i Sammenslutningen
af Stater i Sydøstasien, Brunei-Darussalam, Indonesien, Malaysia,
Filippinerne, Singapore, Thailand og Vietnam, til også at omfatte Laos

ITRE 2000/0173
A5-0030/2001

Rübig

* lovgiv. beslutning vedtaget uden forhandl. uden forhandl. 13.2.2001

Rådets forordning om videreførelse i op til et år af finansieringen af visse planer
for forbedring af kvalitet og fremme af afsætning, der blev godkendt i henhold til
afsnit IIa i forordning (EØF) nr. 1035/72

AGRI 2000/0252
A5-0035/2001
Izquierdo Rojo

* lovgiv. beslutning ændret …/… 15.2.2001 15.2.2001

Rådets afgørelse om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i Det Fælles Råd EF-
Mexico med henblik på vedtagelse af en afgørelse om gennemførelse af artikel 6,
artikel 9, artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 50 i aftalen om økonomisk
partnerskab og politisk samordning og samarbejde

ITRE 2000/0296
A5-0036/2001

Lucas

* lovgiv. beslutning vedtaget …/… 14.2.2001 15.2.2001

Rådets forordning om foranstaltninger gældende i 2001 til genopbygning af
torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa)

PECH 2000/0292
A5-0042/2001

Nicholson

* lovgiv. beslutning ændret …/… 12.2.2001 13.2.2001

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv
om definition af hjælp til ulovlig indrejse og rejse samt ulovligt ophold

LIBE 2000/0820
A5-0315/2000

Ceyhun

* initiativ forkastet …/… 14.2.2001 15.2.2001

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets
rammeafgørelse om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik
bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold

LIBE 2000/0821
A5-0315/2000

Ceyhun

* initiativ forkastet …/… 14.2.2001 15.2.2001

Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 om
udførsel af kulturgoder

CULT 2000/0333
C5-0024/2001

* lovgiv. beslutning vedtaget uden betænkning uden betænkning 14.2.2001

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for
fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning
indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge

LIBE 2001/0031
C5-0040/2001

* lovgiv. beslutning vedtaget uden betænkning uden betænkning 14.2.2001
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af
aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske
Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af
kontorudstyr

ITRE 1999/0135
C5-0713/2000

* lovgiv. beslutning vedtaget uden betænkning uden betænkning 14.2.2001

Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om
ændring af vedtægten for Europols personale

LIBE 2000/0827
C5-0735/2000

* initiativ godkendt uden betænkning uden betænkning 14.2.2001

Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om
tilpasningen af vederlag og tillæg til Europols ansatte

LIBE 2000/0828
C5-0736/2000

* initiativ godkendt uden betænkning uden betænkning 14.2.2001
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II.  Ændringsforslag

Kolonnenummerering: I = retsakts titel; II = procedurenummer; III = korr. udvalg; IV = procedure; V = mødedokument; VI = ordfører; VII = korr. udvalg; samlet antal
ændringsforslag stillet til plenarmødet; VIII = EP: samlet antal vedtagne ændringsforslag på plenarmødet; IX = de politiske grupper: samlet antal vedtagne ændringsforslag på
plenarmødet; X = ændringsforslag til forslagets titel; XI = ændringsforslag til forslagets henvisninger; XII = ændringsforslag til forslagets betragtninger; XIII = ændringsforslag til
artikler eller dele heraf; XIV = ændringsforslag til bilag og sektioner, herunder RIA og FUSP

I: Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til
personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv
70/156/EØF og 97/27/EF

1997/0176 JURI ***II A5-0039/2001 Miller 8 8 1 0 0 2 1 5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede
rettigheder i informationssamfundet

1997/0359 JURI ***II A5-0043/2001 Boselli 15 9 0 0 0 1 8 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to-
og trehjulede motordrevne køretøjer

2000/0136 ENVI ***I A5-0015/2001 Lange 25 25 1 0 0 8 14 3

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på
beskæftigelsesområdet

2000/0195 EMPL ***I A5-0018/2001 Jensen 17 17 0 0 0 2 15 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
kosttilskud

2000/0080 ENVI ***I A5-0025/2001 Müller 27 38 16 0 0 6 22 2

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om
anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til
gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

2000/0070 EMPL ***I A5-0026/2001 Lambert 7 6 0 0 0 1 2 3

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om ændring af
forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe

2000/0236 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 16 16 0 0 0 5 11 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og forebyggelse
af forurening forårsaget af skibe

2000/0237 RETT ***I A5-0031/2001 Bakopoulos 4 16 0 0 0 6 10 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om krav til og harmoniserede procedurer for sikker lastning og
losning af bulkskibe

2000/0121 RETT ***I A5-0037/2001 van Dam 14 14 1 0 0 2 10 1

Rådets forordning om støtte til bomuldsproduktionen 1999/0202 AGRI * A5-0022/2001 Korakas 19 18 1 0 0 7 11 0
Rådets forordning om ydelse af bistand til Tyrkiet inden for rammerne af førtiltrædelsesstrategien, særlig
om etablering af et tiltrædelsespartnerskab

2000/0205 AFET * A5-0024/2001 Swoboda 7 7 0 0 0 4 3 0

Rådets forordning om videreførelse i op til et år af finansieringen af visse planer for forbedring af kvalitet
og fremme af afsætning, der blev godkendt i henhold til afsnit IIa i forordning (EØF) nr. 1035/72

2000/0252 AGRI * A5-0035/2001 Izquierdo Rojo 22 22 0 1 0 14 6 0
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I: Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Rådets forordning om foranstaltninger gældende i 2001 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske
Hav (ICES-afsnit VIIa)

2000/0292 PECH * A5-0042/2001 Nicholson 1 1 0 0 0 0 1 0

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv om definition af hjælp til
ulovlig indrejse og rejse samt ulovligt ophold

2000/0821 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 13 13 2 0 0 7 6 0

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om styrkelse af
de strafferetlige rammer med henblik bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold

2000/0820 LIBE * A5-0315/2000 Ceyhun 10 11 1 0 0 2 9 0
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III. Retsakter med finansielle virkninger

Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr. udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering -

kontering

Regn-
skabsår -
kontering

Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
fastsættelse af standarder for kvaliteten og
sikkerheden ved tapning, testning, behandling,
opbevaring og distribution af humant blod og
blodkomponenter og om ændring af Rådets direktiv
89/381/EØF

2000/0323
12.2.2001

ENVI

Foranstaltningens generelle formål er finansiering af
aktiviteter med henblik på gennemførelse af visse af
direktivets bestemmelser, såsom standarder og
specifikation i kvalitetssikringssystemet for blodcentre,
format og procedure for meddelelser om bivirkninger
og komplikationer og tilpasning af bilagene til den
tekniske udvikling. Aktiviteterne gennemføres i en
periode på to år. Det forventes, at den første tilpasning
af bilagene vil ske i 2003. Forberedelsen heraf skal
derfor være afsluttet inden udgangen af 2002. Der
forventes en ny tilpasning i 2004. Forberedelsen heraf
skal derfor være afsluttet inden udgangen af 2003.

delvis over
EU's budget

POL-INT 2001+n KOM: Udgifternes art vil være
tjenesteydelseskontrakter og tilskud til
samfinansiering af undersøgelser og
rapporter med andre offentlige og/eller
private tilskudsydere. Som hovedregel vil
Kommissionens bidrag udgøre op til 50% af
de samlede udgifter og 100% af udgifterne til
en tjenesteydelseskontrakt.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF

2001/0004
12.2.2001

JURI

…/… …/… POL-INT 2001+n KOM: Da der er tale om omarbejdelse af det
nuværende direktiv 98/37/EF, forventes det
ikke, at der vil blive anmodet om yderligere
personale til administrationen af direktivet.
Der kræves heller ingen yderligere udgifter
til gennemførelsen. Der er derfor ikke grund
til at vedlægge en finansieringsoversigt.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
statistik over jernbanetransport

2001/0048
15.2.2001

RETT

Fastlæggelse af fælles regler for produktion af
fællesskabsstatistikker over jernbanetransport. Disse
statistikker er nødvendige for at kunne overvåge
fællesskabspolitikkernes indvirkning på
jernbanetransporten (herunder den intermodale
transport) og støtte den løbende udarbejdelse af
politikker på dette område.

delvis over
EU's budget

POL-INT 2001+n KOM: Salg af statistikker via publikationer
og databaser vil delvis dække Eurostats
produktionsomkostninger.
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr. udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering -

kontering

Regn-
skabsår -
kontering

Bemærkninger

Rådets forordning om aktion mod personelminer i
tredjelande med undtagelse af udviklingslande
(KOM(2000) 880 - C5-0053/2001 - 2000/0062B

2000/62B
15.2.2001

AFET

Målet er at fortsætte med programmer for at løse
landmineproblemet inden for en begrænset tidsramme,
nemlig de kommende 10 til 15 år, og derved lette
gennemførelsen af en række andre
bistandsprogrammer samt bidrage til at finde en
løsning på en stor humanitær tragedie. Alt i alt bør det
finansielle bidrag til Fællesskabets foranstaltninger
fastholdes på mindst det samme niveau som tidligere
år.

delvis over
EU's budget

POL-EXT 2001+n KOM: Denne forordning samler de
eksisterende aktioner med formål at
skabe en samlet fællesskabspolitik for
bekæmpelse af landminer

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet
om Republikken Tyrkiets deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

2000/0350
15.2.2001

ENVI

Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet fastsætter, at tredjelande kan
være medlemmer. I tråd med Kommissionens
meddelelse "Agenda 2000" af 16.7.1997 og
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg
indgår kandidatlandenes deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur i den styrkede strategi forud for
tiltrædelse, som hjælper disse lande med forberedelsen
for fremtidig tiltrædelse af Unionen. Denne afgørelse
fra Rådet sigter på at tillade Tyrkiets deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur.

EU's budget FØRTILTRÆ-
DELSES-
STØTTE

2001+n KOM: Kandidatlandenes
forpligtelsesbevillinger og
maksimumbeløb for deres første tre års
deltagelse i Miljøagenturet er
skønsmæssigt angivet. De nøjagtige
beløb afhænger af, hvor stor en del af
det årlige Phare- eller andet EF-
bistandsprogram kandidatlandene
ønsker at anvende hertil.

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta
om Republikken Maltas deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings-
og Miljøovervågningsnet

2000/0345
15.2.2001

ENVI

Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet fastsætter, at tredjelande kan
være medlemmer. I tråd med Kommissionens
meddelelse "Agenda 2000" af 16.7.1997 og
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg
indgår kandidatlandenes deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur i den styrkede strategi forud for
tiltrædelse, som hjælper disse lande med forberedelsen
for fremtidig tiltrædelse af Unionen. Denne afgørelse
fra Rådet sigter på at tillade Maltas deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur.

EU's budget FØRTILTRÆ-
DELSES-
STØTTE

2001+n KOM:Kandidatlandenes
forpligtelsesbevillinger og
maksimumbeløb for deres første tre års
deltagelse i Miljøagenturet er
skønsmæssigt angivet. De nøjagtige
beløb afhænger af, hvor stor en del af
det årlige Phare- eller andet EF-
bistandsprogram kandidatlandene
ønsker at anvende hertil.
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr. udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering -

kontering

Regn-
skabsår -
kontering

Bemærkninger

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern
om Republikken Cyperns deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

2000/0342
15.2.2001

ENVI

Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet fastsætter, at tredjelande kan
være medlemmer. I tråd med Kommissionens
meddelelse "Agenda 2000" af 16.7.1997 og
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Luxembourg
indgår kandidatlandenes deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur i den styrkede strategi forud for
tiltrædelse, som hjælper disse lande med forberedelsen
for fremtidig tiltrædelse af Unionen. Denne afgørelse
fra Rådet sigter på at tillade Cyperns deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur.

EU's budget AIDE PRE-
ADHESION

2001+n KOM: Kandidatlandenes
forpligtelsesbevillinger og
maksimumbeløb for deres første tre års
deltagelse i Miljøagenturet er
skønsmæssigt angivet. De nøjagtige
beløb afhænger af, hvor stor en del af
det årlige Phare- eller andet EF-
bistandsprogram kandidatlandene
ønsker at anvende hertil.

Rådets forordning om særlige foranstaltninger for
tjenestemænds endelige udtræden af tjenesten i
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som
følge af reformen af Kommissionen

2001/0027
15.2.2001

JURI

Foranstaltningen skal gøre det muligt for 600
tjenestemænd, der berøres af personaleomrokeringerne
i Kommissionen i 2001 og 2002, og som ikke vil være
i stand til omlægge deres karriere og påtage sig nye
opgaver, at forlade Kommissionen, inden de har nået
den normale pensionsalder. Disse tjenestemænds
udtræden af tjenesten skal gøre det muligt at ansætte
nye tjenestemænd med de faglige kvalifikationer, der
er behov for.

EU's budget ADMIN 2001+n foreligger ikke

Rådets forordning om ændring af forordning
(EURATOM, EKSF, EØF) nr. 549/69 om
fastsættelse af de grupper af De Europæiske
Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte på
hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2,
og artikel 14 i protokollen vedrørende
Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal
finde anvendelse

2001/0028
15.2.2001

JURI

se ovenfor se ovenfor se ovenfor se ovenfor se ovenfor
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper.

Kommissions
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Kommissionens arbejdsprorgram for 2001 Kommissionen Prodi …/… …/… Redegørelse
Kommissionen

…/… …/… 13.2.2001 …/…

Sammenfattende rapport om fremskridtene efter Lissabon og de
fremtidige aktioner

Kommissionen Solbes Mira …/… …/… Redegørelse
Kommissionen

…/… 14.2.2001 14.2.2001 …/…

Forslag om ændring af den fælles markedsordning for oksekød Kommissionen Fischler …/… …/… Meddelelse …/… …/… 13.2.2001 …/…
Den Europæiske Union og Macao: Efter år 2000 AFET Soares A5-0017/2001 2000/2099 COS beslutning

vedtaget uden
ændringer

…/… 14.2.2001 15.2.2001

Virkningen af liberaliseringen og den økonomiske reformproces på
den økonomiske vækst i Den Europæiske Union

ECON Gasòliba I Böhm A5-0020/2001 2000/2172 INI beslutning
vedtaget med

ændringer

14.2.2001 14.2.2001 15.2.2001

Opfølgning af EIB’s årsberetning 1999 ECON Lipietz A5-0023/2001 2000/2173 INI beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 14.2.2001 15.2.2001

Det Europæiske Råd i foråret 2001: Lissabon-processen og den vej,
der skal følges

ECON Bullmann A5-0034/2001 2000/2280 INI beslutning
forkastet

14.2.2001 14.2.2001 15.2.2001

Anmodning om ophævelse af José Ribeiro e Castros immunitet JURI Zimeray A5-0038/2001 2000/2178 IMM beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… …/… 13.2.2001

Realisering af det europæiske forskningsrum: Retningslinjer for EU's
indsats inden for forskning (2002-2006)

ITRE Plooij-van
Gorsel

A5-0052/2001 2000/2334 COS beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 15.2.2001 15.2.2001

Fri bevægelighed for personer (forordning (EØF) nr. 1408/71) –
retsgrundlag

EMPL Rocard B5-0090/2001/rév …/… QUO-Rådet beslutning
vedtaget med

ændringer

14.2.2001 14.2.2001 15.2.2001

Opfølgning af Det Europæiske Råds møde i Nice Politiske grupper …/… B5-0006/2001 …/… QUO-Kommis. …/… …/… 13.2.2001 …/…
De sociale følger af industriel omstrukturering EMPL Rocard B5-00892001 …/… QUO-Kommis. beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… 13.2.2001 15.2.2001
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper.

Kommissions
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Kommissionens kritik af Irlands og Frankrigs stabilitetsplaner Politiske grupper …/… B5-0009/2001 …/… QUO-Kommis. …/… …/… 15.2.2001 …/…
Naturkatastrofer: Oversvømmelserne i Portugal Politiske grupper …/… B5-0093/2001 …/… Debat aktuelle

spørgsmål
beslutning

vedtaget uden
ændringer

…/… 15.2.2001 15.2.2001

Situationen i Tjetjenien Politiske grupper …/… B5-0097/2001 …/… Debat aktuelle
spørgsmål

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Guinea-Conakry Politiske grupper …/… B5-0098/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Religiøse rettigheder i Folkerepublikken Kina Politiske grupper …/… B5-0100/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Laos Politiske grupper …/… B5-0101/2001 …/… Drøftelse
menneske-
rettigheder

…/… …/… 15.2.2001 …/…

Situationen i Kosovo Politiske grupper …/… B5-0102/2001 …/… Debat aktuelle
spørgsmål

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Jordskælvet i Indien Politiske grupper …/… B5-0103/2001 …/… Debat aktuelle
spørgsmål

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Situationen i Den Demokratiske Republik Congo Politiske grupper …/… B5-0105/2001 …/… Debat aktuelle
spørgsmål

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Nigeria Politiske grupper …/… B5-0109/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Ytringsfriheden i Pakistan Politiske grupper …/… B5-0110/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

…/… …/… 15.2.2001 15.2.2001

Virkningerne af den overgangsperiode, som Det Forenede Kongerige
har fået bevilget med hensyn til visse bestemmelser i Rådets direktiv
94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

EMPL Dover A5-0021/2001 2001/2002 COS beslutning
vedtaget uden

ændringer

uden forhandl. uden forhandl. 13.2.2001

Situationen i Tjetjenien Politiske grupper …/… B5-0097/2001 …/… Fælles beslut. beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 15.2.2001 15.2.2001
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Kommissionens reaktion
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet gengives i denne tabel de
beslutninger fra mødeperioden i juni 2000, som Kommissionen på mødet i december 2000 meddelte sin reaktion.

I. Lovgivningsmæssige tekster
Kolonnenummerering: I = retsakts titel; II = procedurenummer; Korresp. udvalg; Mødedok; Procedure; III til VIII: Ændringsforslag fordelt efter den oversigtr over akter, der er
anvendt i den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse; III = Ændringsforslag til formål, anvendelsesområde, definitioner,
rettigheder og forpligtelser, gennemførelsesbestemmelser; IV = Ændringsforslag til overgangsbestemmelsser, endelige bestemmelser, undtagelses- og forlængelsesordninger; VII =
Ændringsforslag om underretning af EP; VIII = Samlet antal vedtagne ændringsforslag; IX til XIV= Grad af accept af ændringsforslag efter fordelingen i kolonne VI-XI; graden af
accepten går fra 0% til 100%, således at 100% bekræfter EP's holdning; XV= Bemærkninger.

I : Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Bemærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om fordelingen af tilladelser til
lastvognskørsel i Schweiz

1999/0022
RETT

C5-0696/2000
***II

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. sans objet foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 95/2/EF om andre
tilsætningsstoffer til levnedsmidler end
farvestoffer og sødestoffer

1999/0158
ENVI

A5-0347/2000
***II

1 0 0 0 0 1 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Rådets rådgivende gruppe om fødevarer har
accepteret dette ændringsforslag
enstemmigt, idet dog den luxembourgske
delegation stemte hverken/eller.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
love og administrative bestemmelser om
fremstilling, præsentation og salg af
tobaksvarer

1999/0244
ENVI

A5-0348/2000
***II

17 3 0 0 0 20 70,59% 33,33% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 65,00% Flere punkter, hvor der er uenighed, vil
blive behandlet i kompromisforslag, som
Kommissionen udarbejder. Forslaget
forventedes drøftet på Coreper-mødet den
24. januar.
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I : Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Bemærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
love og administrative bestemmelser om
anvendelse af god klinisk praksis ved
gennemførelse af kliniske forsøg med
lægemidler til human brug

1997/0197
ENVI

A5-0349/2000
***II

18 0 0 0 0 18 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Kommissionen har fremlagt en mundtlig
beskrivelse af forslaget for Rådet den 14.
december 2000.
Rådet har vedtaget direktivforslaget med
kvalificeret flertal den 14. december 2000.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
om en fælles ramme for samarbejde til
fordel for en bæredygtig udvikling af
bymiljøet

1999/0233
ENVI

A5-0370/2000
***I

19 0 3 1 0 23 100,00% ingen æf. 100,00% 100,00% ingen æf. 100,00% Rådet (miljø) nåede den 18. december 2000
frem til politisk enighed om en fælles
holdning omfattende alle Parlamentets
ændringsforslag. Den fælles holdning
forventes færdiggjort i starten af 2001.

Initiativ fra Den Portugisiske Republik med
henblik på vedtagelse af Rådets
rammeafgørelse om ofrenes stilling i
forbindelse med strafferetlig procedure

2000/0813
LIBE

A5-0355/2000
*

40 1 0 0 0 41 100,00% 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
sommertid

2000/0140
RETT

A5-0356/2000
***I

0 1 0 0 0 1 ingen æf. 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Kommissionen vedtog den 28. 12. 2000 et
ændret forslag med Europa-Parlamentets
ændringsforslag (KOM(2000) 829).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 97/67/EF for så vidt
angår yderligere åbning af Fællesskabets
marked for posttjenester

2000/0139
PETI

A5-0361/2000
***I

10 2 0 1 0 13 20,00% 0,00% ingen æf. 100,00% ingen æf. 23,08% Skriftlig procedure, starten af februar.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr.
218/92 om administrativt samarbejde inden
for området indirekte skatter (moms)

2000/0147
ECON

A5-0362/2000
***I

1 0 0 0 0 1 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Kommissionen vil vurdere
ændringsforslaget i lyset af igangværende
arbejde i Parlamentet og Rådet, før det
overvejer vedtagelse af et ændret forslag.

Rådets direktiv om ændring af direktiv
77/388/EØF hvad angår merværdiafgifts-
systemet for visse tjenesteydelser, der
leveres ad elektronisk vej

2000/0148
ECON

A5-0362/2000
*

4 1 0 0 1 6 0,00% 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen er af den opfattelse, at den
bedste fremgangsmåde ikke er formelt at
acceptere Parlamentets ændringsforslag,
men at lade dem indgå så vidt muligt under
forhandlingerne i Rådet.

Rådets direktiv om ændring, for så vidt
angår anvendelsesperioden for
minimumsniveauet for normalsatsen, af
direktiv 77/388/EØF om det fælles
merværdiafgiftssystem

2000/0223
ECON

A5-0366/2000
*

1 0 0 0 0 1 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Direktivet vedtaget af Rådet (Økofin) den
19. januar 2000.
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I : Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Bemærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på
selskabsrettens område vedrørende
overtagelsestilbud

1995/0341
JURI

A5-0368/2000
***II

14 0 0 0 0 14 25,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 25,00% Rådets arbejdsgruppe, der mødes den 23.
januar 2001, forventes at behandle denne
sag.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
følgeret til fordel for ophavsmanden til et
originalkunstværk

1996/0085
JURI

A5-0370/2000
***II

7 1 0 0 1 9 71,43% 100,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Det svenske formandskab agter at drøfte
disse ændringsforslag i Coreper den 31.
januar 2001.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
minimumsuddannelsesniveauet for
søfartserhverv

2000/0131
JURI

C5-0269/2000
***I

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 80/232/EØF for så vidt
angår værdiskalaen for nominelle
vægtmængder for kaffeekstrakter og
cikorieekstrakter

2000/0235
ENVI

C5-0485/2000
***I

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF om
foranstaltninger mod luftforurening
forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

2000/0040
ENVI

C5-0522/2000
***II

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
om iværksættelse af et uddannelsesprogram
for branchefolk inden for den europæiske
audiovisuelle programindustri (MEDIA -
Uddannelse)(2001-2005)

1999/0275
CULT

C5-0616/2000
***II

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Rådets forordning om videreførelse af
tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet
for aktørerne inden for retsvæsenet for så
vidt angår det civilretlige område- Grotius-
programmet (civilret)

2000/0220
LIBE

C5-0494/2000
*

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Rådets beslutning om ændring af beslutning
90/424/EØF om visse udgifter på
veterinærområdet

2000/0234
AGRI

C5-0495/2000
*

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke
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I : Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Bemærkninger
Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale
mellem Fællesskabet og Republikken
Cypern om vilkårene og betingelserne for
Cyperns deltagelse i Fællesskabets
programmer på områderne
erhvervsuddannelse, almen uddannelse og
ungdomsanliggender

2000/0270
CULT

C5-0577/2000
*

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 95/53/EF om
principperne for tilrettelæggelse af offentlig
kontrol på foderstofområdet

1998/0301
DELE

A5-0372/2000
***III

0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 404/93 om den fælles
markedsordning for bananer

1999/0235
AGRI

A5-0374/2000
*

11 0 0 0 2 13 9,09% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Kommissionen agter ikke formelt at ændre
forslaget. I KOM(2000) 621 af 4. oktober
2000 foreslog Kommissionen flere
ændringer, som behandledes af Rådet
(landbrugsministre) den 19.-20- december.
Rådet (landbrug) nåede med kvalificeret
flertal frem til en politisk aftale den 19.-20.
december 2000 og punitet forventes
vedtaget som et A-punkt på samlingen i
Rådet (landbrug) den 29.-30. januar 2001.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
om forlængelse af visse EF-
handlingsprogrammer om folkesundhed,
som vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF,
afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr.
647/96/EF, afgørelse nr. 102/97/EF,
afgørelse nr. 1400/97/EF, og afgørelse nr.
1296/1999/EF samt om ændring af samme
afgørelser

2000/0192
ENVI

A5-0377/2000
***I

5 5 5 5 0 20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ingen æf. 100,00% Den ændrede tekst i lyset af Parlamentets
holdning vedtoges af Rådet (sundhed) den
14. december 2000.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
vurdering og styring af ekstern støj

2000/0194
ENVI

A5-0378/2000
***I

26 1 0 1 0 28 48,08% 100,00% ingen æf. 100,00% ingen æf. 51,79% Rådet (miljø) nåede den 18. december 2000
frem til politisk enighed om en fælles
holdning. Den fælles holdning forventes
færdiggjort i starten af 2001.

Rådets forordning om oplysningskampagner
og salgsfremstød for landbrugsprodukter på
det indre marked

2000/0226
AGRI

A5-0348/2000
*

13 2 1 3 1 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kommissionen agter ikke formelt at ændre
forslaget. Under drøftelsen i Rådet er hertil
svarende ændringer dog indarbejdet i den
vedtagne retsakt.
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I : Titel II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV : Bemærkninger
Rådets beslutning om vedtagelse af et
flerårigt fællesskabsprogram til fremme af
udvikling og brug af europæisk digitalt
indhold på de globale net og fremme af
sproglig mangfoldighed i
informationssamfundet

2000/0128
ITRE

A5-0390/2000
*

24 0 1 0 1 26 75,00% ingen æf. 0,00% ingen æf. 50,00% 100,00% Da en løsning haster, fremsatte den
ansvarlige kommissær et mundtligt
ændringsforslag i lyset af ovennævnte
oplysninger til Rådet (telekom.) den 22.
december.
Vedtaget af Rådet (telekom.) den 22.
december 2000.
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II. Andre tekster

Kolonnenummerering: I = Titel; II = Procedurenummer; III = Politiske grupper eller korresp. udvalg; IV = Mødedokument; V = Procedure;
VI = destinataires du texte adopté; VII = Kommissionens referencedokument med underretning om reaktion; VIII = Bemærkninger.

I : Titel II III IV V VI: Modtagere VII VIII : Bemærkninger
Et Europa for alle aldersgrupper - Til fremme af velstand og
solidaritet mellem generationerne

1999/2159 EMPL A5-0319/2000 cos KOM, Råd SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Udvikling af nærmere forbindelser mellem Indonesien og Den
Europæiske Union

2000/2152 AFET A5-0323/2000 cos KOM, Råd. Medlemsst. natio. parl,
FN, UNHCR, ASEAN's
generalsekr., ASEM

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Beskatning af motorbrændstof til fly 2000/2114 ECON A5-0334/2000 cos KOM, Råd SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Forsikrighedsprincippet 2000/2086 ENVI A5-0352/2000 cos Råd. KOM, ØSU. Reg.udv.,
medlemsst. reger.

SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Regionerne og den nye økonomi - Retningslinjer for EFRU's
nyskabende aktioner for perioden 2000-2006

2000/2270 RETT A5-0354/2000 cos KOM, medlemsst. SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gennemførelsen af den fælles strategi over for Rusland 2000/2007 AFET A5-0363/2000 ini Råd, KOM, ØSU. Reg.udv.,
medlemsst., Dumaen og russi.
forb.reg.

SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Muligheden af forhandling om en stabiliserings- og associe-
ringsaftale med Republikken Kroatien

2000/2244 AFET A5-0364/2000 cos Råd, KOM, reg, og parl. i Kroatien. SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Situationen inden for verdens værftsindustri 2000/2213 ITRE A5-0371/2000 cos Råd, KOM, medlemsst. reg. SP(2001)202 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser -
Bekæmpelse af svig – Hen imod en samlet strategisk tilgang

2000/2279 CONT -{}-A5-
0376/2000

ini Råd, KOM, stats-og reg.chef i
regeringskonferenc.

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret
2001 modificeret af Rådet (alle sektioner)

1999/2190 BUDG A5-0380/2000 bud Råd. KOM, Domstol, Rev.ret, ØSU,
Reg.udv., Ombudsmand, andre
berørte institut. og org.

SP(2001)202 budget 2001

Reform af budgetkontrolprocedurer og -institutioner 2000/2008 CONT A5-0383/2000 ini KOM, Råd, Domstolen. SP(2001)202 Igangværende behandling
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om udnyttelse af
fleksibilitetsinstrumentet (punkt 24 i interinstitutionel aftale af 6.
maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren)

C5-
0665/2000

BUDG A5-0391/2000 aci KOM, Råd SP(2001)202 budget 2001

Det Europæiske Råds møde den 7.-11. december 2000 i Nice …/… Politiske
grupper

B5-0938/2000 rc Europ. Råd, Råd, KOM, nation.
parl.

SP(2001)202 se forhandling i FEB I-01

Den britiske atomubåd ved Gibraltar …/… Politiske
grupper

B5-0894/2000 rc Råd, KOM, medlemsst. reg. og
parl., kandidatland. reg. og parl.

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen
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I : Titel II III IV V VI: Modtagere VII VIII : Bemærkninger
50-års jubilium for De Forenede Nationers Højkommissariat for
Flygtninge

…/... Politiske
grupper

B5-0901/2000 rc KOM, Råd, medlemsst, UNHCR. SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Politiske fanger i Forbundsrepublikken Jugoslavien og
manglende stabilitet ved grænserne til Kosovo

…/... Politiske
grupper

B5-0902/2000 rc KOM, Råd, præs. Kostunica,
UNMIK.

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Retsforfølgningen af general Pinochet og konsolideringen af
demokratiet i Chile

…/... Politiske
grupper

B5-0903/2000 rc Råd, KOM, medlemsstat. reg, reg. i
Chile.

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Situationen i Mozambique …/... Politiske
grupper

B5-0910/2000 rc Råd. KOM, FN's gen.-sekr. OAS.
mynd. i Mozambique

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen

Tunesien …/… Politiske
grupper

B5-0905/2000 rc Råd, KOM og tunesisk parl. SP(2001)202 Skrivelse fra formanden for det tunesiske
Deputeretkammer, Mebazaa Fouad, med en erklæring

fra dettes præsidium om spørgsmålet.
Côte d'Ivoire …/... Politiske

grupper
B5-0906/2000 rc Råd, KOM, reg. i Côte d'Ivoire,

OAS' generalsek., medformændene
for Den Bl. Parl. Fors. AVS-EU.

SP(2001)202 ingen reaktion efter afstemningen
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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
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