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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 03/01 Adgang til Internettet fra computerne på medlemmernes kontorer

Nr. 04/01 Beretning om kvæstorkollegiets virksomhed i perioden
juli 1999 - januar 2001

Nr. 08/01 Europa-Parlamentets mødekalender for 2001 (officielle møder)

Nr. 09/01 Forvaltning af risici i virksomhederne "Grupper og Medlemmer"

Nr. 11/01 Transportoversigt

Nr. 13/01 Reparation af "tårnet" på Louise Weiss-Bygningen i Strasbourg

Nr. 14/01 Adgangskort til medlemmernes praktikanter under mødeperioderne i
Strasbourg

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

En næstformands nedlæggelse af sit mandat
i Europa-Parlamentet

På mødet den 2. april 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

næstformand Marie Noëlle LIENEMANN (PSE/FR)

var udnævnt til statssekretær for det franske Ministerium for Infrastruktur, Transport og Boliger.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hendes mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 28. marts 2001.

______________________

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

På mødet den 4. april 2001 valgte Europa-Parlamentet

Catherine LALUMIÈRE (PSE/FR)

til næstformand i Europa-Parlamentet i stedet for Marie-Noëlle LIENEMANN.

___________________________

Officiel meddelelse om valg af et fransk medlem af Europa-Parlamentet

På mødet den 4. april 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

André LAIGNEL

var valgt i stedet for Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE/FR) med virkning fra den 28. marts 2001.

_______________
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Et fransk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

André LAIGNEL (PSE/FR)

har i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, nedlagt sit mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 5. april 2001.

_______________

Et belgisk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 5. april 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Claude J.-M.J. DESAMA (PSE/BE)

var valgt til borgmester i byen Verviers.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 6. april 2001.

_______________

Officiel meddelelse om valg af et belgisk medlem af Europa-Parlamentet

På mødet den 5. april 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Olga ZRIHEN ZAARI

var valgt i stedet for Claude DESAMA (PSE/BE) med virkning fra den 6. april 2001.

_______________
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 2. april 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

William ABITBOL
Florence KUNTZ

med virkning fra den 15. marts 2001 tilhører Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens
Europa (EDD-Gruppen).

_______________
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SPØRGETID (B5-0163/01) den 3. og 4. april 2001

31 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Mihail PAPAYANNAKIS Krisen på Balkan H-0248/01

Alexandros ALAVANOS Ekstremistiske organisationers ukontrollable
virksomhed i Sydserbien

H-0259/01

Efstratios KORAKAS Situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og den generelle genopblussen af uroen i
Balkanområdet

H-0306/01

Brian CROWLEY Den internationale straffedomstol H-0290/01

Olivier DUPUIS Den Internationale Straffedomstol H-0299/01

Andrew DUFF EU-charteret om grundlæggende rettigheder H-0251/01

William NEWTON
DUNN

Hensigtserklæring/Rammeaftale H-0252/01

Bart STAES Konkurrenceforvridning forårsaget af national
økonomisk kompensation ved indkøb til de væbnede
styrker

H-0253/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

BSE-problemet og finansiering af hasteforanstaltninger
til løsning heraf

H-0257/01

Jonas SJÖSTEDT Skat på finansielle transaktioner, jf. artikel 56 H-0264/01

Ole KRARUP Danmarks RIA-undtagelse H-0265/01

Esko SEPPÄNEN De "østrigske" vismænds løn H-0271/01

María IZQUIERDO
ROJO

Den kvindefjendske fundamentalisme i Saudi-Arabien H-0273/01

Lennart SACRÉDEUS Menneskerettighederne i Nederlandene H-0278/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Fiskeri af nordlig kulmule: forskelsbehandling i
forbindelse med distribution af den samlede tilladte
fangstmængde pr. havområde

H-0280/01
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Richard HOWITT Rådets direktiv 2000/78/EF om ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv

H-0286/01

Pat GALLAGHER Fiskeri og det svenske formandskab H-0288/01

James FITZSIMONS Menneskeskabte klimaændringer H-0294/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Avril DOYLE Vold mod kvinder i Sierra Leone H-0263/01

Olivier DUPUIS Humanitær bistand til befolkningen i Tjetjenien H-0300/01

Marie ISLER BÉGUIN Ikke-forurenende køretøjer H-0260/01

Marie-Arlette CARLOTTI Den internationale handel og bekæmpelse af AIDS H-0281/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. BUSQUIN

Christine DE VEYRAC Det europæiske forskningsrum og luftfartssektoren H-0279/01

Gary TITLEY Europæisk luftfart H-0287/01

Hr. VITORINO

Ole KRARUP Danmarks RIA-undtagelse H-0266/01

Jonas SJÖSTEDT Pas for svenskere ved rejser i Norden H-0276/01

Karin RIIS-JØRGENSEN Attest for medbringelse af medikamenter ved rejser
mellem lande i Schengen-området

H-0311/01

Bernd POSSELT EU-grænsebevogtning H-0320/01

Hr. PATTEN

Mihail PAPAYANNAKIS Krisen på Balkan H-0249/01

María IZQUIERDO
ROJO

Den kvindefjendske fundamentalisme i Saudi-Arabien H-0274/01

Lennart SACRÉDEUS Opstilling af russiske atomvåben i Kaliningrad H-0277/01
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
APRIL 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 28 18 9 8 1 0 0 DANIELSSON

Kommissionen 46 13 32 7 1 0 0 NIELSON
LAMY
BUSQUIN
VITORINO
PATTEN

I alt 74 31 41 15 2 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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 8

2/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules
MAATEN, Françoise
GROSSETÊTE og Heidi
HAUTALA

Fremme af årlige røgfrie dage i EU 13.03.2001 13.06.2001 18

3/2001 303.136 Daniel COHN-BENDIT, Andrew
DUFF, Alain LAMASSOURE, Jo
LEINEN og Mihail
PAPAYANNAKIS

Forfatning for Europa 21.03.2001 21.06.2001 32

                                                
1 Situationen pr. 05.04.2001
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4/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Øjeblikkelig våbenhvile i Angola 28.03.2001 28.06.2001 9

5/2001 304.261 Per GAHRTON Truet ulveart i Sverige og Norge 04.04.2001 04.07.2001 5
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

44/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om fredsprocessen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 30. marts 2001

Den Europæiske Union, der anerkender de vigtige fremskridt, der er nået hidtil i gennemførelsen af
fredsaftalen mellem Etiopien og Eritrea, udtrykker sin bekymring over de nuværende vanskelighe-
der, som har ført til en udsættelse af oprettelsen af den midlertidige sikkerhedszone.

Den Europæiske Union støtter de aktiviteter, som udføres af FN-generalsekretærens særlige repræ-
sentant og De Forenede Nationers mission i Etiopien og Eritrea, og som tager sigte på en hurtig op-
rettelse af den midlertidige sikkerhedszone i henhold til Algier-aftalerne.

EU opfordrer parterne til fortsat tæt samarbejde med De Forenede Nationers mission i Etiopien og
Eritrea med henblik på at gøre det muligt for denne at opfylde sit mandat, og på at udvide den be-
vægelsesfrihed, der er nødvendig for, at den kan løse sine opgaver.

EU glæder sig over, at begge parter deltager i møderne i "Boundary Commission" og "Claims
Commission" i Haag, og forventer, at arbejdet i begge udvalg vil bidrage til, at der kan indgås en
omfattende og endelig fredsaftale.

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.

_______________

60/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om lokalvalget i Abkhasien
Bruxelles, den 16. marts 2001

Den Europæiske Union anser lokalvalget i Abkhasien (Georgien) den 10. marts 2001 for ugyldigt.

Betingelserne for en retfærdig valghandling var ikke opfyldt, idet 300 000 georgiere med oprindelse
i Abkhasien, men som er blevet fordrevet fra deres hjem, ikke kunne deltage.
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Afholdelsen af dette valg gør det på ingen måde mindre påkrævet, at den abkhasiske part søger en
kompromisløsning under overholdelse af folkeretten og især Georgiens territoriale integritet.

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

_______________

61/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsidentvalget i Uganda
Bruxelles, den 21. marts 2001

Den Europæiske Union har noteret sig resultaterne af præsidentvalget den 12. marts 2001 i Uganda,
hvor seks konkurrerende kandidater havde lejlighed til at deltage.

EU anerkender den indsats, der blev gjort af en gruppe af ugandiske organisationer, der overvågede
valghandlingen. I henhold til disse lokale og internationale observatører synes valget den 12. marts
at være foregået gnidningsløst de fleste steder.

EU anerkender også, at alle ugandere ønskede at udøve deres stemmeret på en fredelig og regulær
måde. Samtidig er EU vidende om rapporter om valgsvindel, vold og intimidering i visse områder.
EU forventer et svar fra de ugandiske myndigheder om disse rapporterede uregelmæssigheder.

EU opfordrer de ugandiske myndigheder til at skabe fuld klarhed over de fejl, der er påvist af obser-
vatørerne i præsidentvalgkampagnen og -afstemningen.

EU opfordrer de ugandiske myndigheder til at sikre, at parlamentsvalget i juni 2001 lever op til
fulde demokratiske standarder.

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

________________________
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62/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Fiji
Bruxelles, den 22. marts 2001

EU er positivt stemt over for den beslutning , som Fijis forretningsministerium for nylig har truffet
om at afholde valg med startdato den 27. august 2001 i henhold til 1997-forfatningen. EU henstiller
til forretningsministeriet, at det sikrer, at denne tidsplan overholdes, og at forberedelserne til disse
valghandlinger påbegyndes i god tid.

Det er af afgørende betydning, at disse valg er frie og retfærdige, og at alle elementer i Fijis sam-
fund arbejder sammen i forsoningens ånd for at genoprette et demokratisk styre i Fiji, hvor alle kan
deltage.

EU vil fortsat nøje overvåge, hvilke fremskridt der gøres hen imod afholdelse af valg, og ønsker at
fortsætte samarbejdet med Fiji på grundlag af Cotonou-aftalen.

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

_______________

63/01

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om Kofi Annans
kandidatur til en ny periode på posten som FN's generalsekretær

Bruxelles, den 22. marts 2001

"I dag meddelte FN's generalsekretær Kofi Annan, at han er til rådighed for en ny embedsperiode.

EU ser med stor tilfredshed på denne meddelelse. EU noterer sig også, at Sikkerhedsrådet senere i
år vil fremlægge sin anbefaling for Generalforsamlingen vedrørende udnævnelsen af en general-
sekretær for den næste embedsperiode."

_______________
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64/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende præsidentdekretet om udenlandsk bistand og suppleringsvalgene i Belarus

Bruxelles, den 23. marts 2001

Den Europæiske Union er dybt foruroliget over præsidentdekretet, der blev udstedt den 12. marts,
og som søger at indføre vidtrækkende restriktioner for den udenlandske bistand til Belarus inden for
demokratisering, menneskerettigheder og humanitær hjælp. Dette dekret strider mod den erklærede
vilje til dialog med det internationale samfund og vil kunne føre til yderligere cementering af en
selvvalgt isolation. EU opfordrer derfor indtrængende de belarussiske myndigheder til at trække
dekretet tilbage.

EU har med største opmærksomhed fulgt suppleringsvalgene til parlamentet i Belarus og den for-
udgående valgkamp. Den har noteret sig vurderingen foretaget af EU's repræsentanter i Minsk og
OSCE's Bistands- og Overvågningsgruppe. Under samtaler med det belarussiske udenrigsministe-
rium i februar understregede EU vigtigheden af, at der sker fremskridt inden for rammerne af de
velkendte fælles kriterier, der er opstillet af OSCE, EU og Europarådet. EU beklager, at der kun
kunne noteres små fremskridt i demokratiseringsprocessen før suppleringsvalgene, og at der ikke er
sket tilstrækkelige fremskridt inden for rammerne af disse kriterier.

Hvis de belarussiske myndigheder viser vilje til at udvikle en ægte demokratiseringsproces, er EU
rede til at tilbyde sin støtte. EU vil nøje følge processen forud for præsidentvalget i år og opfordrer
indtrængende den belarussiske regering til at skabe de politiske forudsætninger for et frit og retfær-
digt præsidentvalg. Dette vil indebære reelle fremskridt inden for rammerne af ovennævnte krite-
rier. EU understreger endnu en gang, hvor vigtigt et demokratisk valg er for de fremtidige forbin-
delser mellem Belarus og Europa. Det vil være et nødvendigt første skridt hen imod normaliserede
forbindelser med EU.

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

_______________
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65/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Milomir Stakic'
arrestation og udlevering til Haag

Bruxelles, den 27. marts 2001

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at myndighederne i Beograd den 23.-24. marts
arresterede og udleverede den tidligere borgmester for Prijedor i Bosnien-Hercegovina Milomir
Stakic, der er anklaget af Den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICTY).

Den Europæiske Union glæder sig over dette konkrete signal om samarbejdsvilje fra myndighe-
derne i Beograd og den positive udvikling på andre områder i den senere tid og opfordrer på ny alle
berørte stater og enheder til fuldt ud at opfylde deres forpligtelse til at samarbejde med ICTY og
alle personer, som er anklaget af ICTY, til frivilligt at overgive sig til domstolen.

_______________

66/01

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 de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om Milomir Stakic' arrestation og udlevering til Haag
Bruxelles, den 28. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økono-
miske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig erklæringen fra Den Europæiske Union om
Milomir Stakic' arrestation og udlevering til Haag, som blev offentliggjort i Bruxelles og Stockholm
den 27. marts 2001.

Den Europæiske Union noterer sig denne tilslutning og udtrykker tilfredshed hermed.

_______________
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67/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende en erklæring fra de central- og østeuropæiske lande,

der er associeret med Den Europæiske Union,
fra de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og fra de EFTA-lande,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om Etiopien og Eritrea
Bruxelles, den 29. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning
2001/215/FUSP om våbenembargo mod Etiopien og Eritrea fastlagt af Rådet for Den Europæiske
Union den 19. marts 2001 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union. De vil
sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

_______________

68/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om lokalvalgene i Côte d'Ivoire
Bruxelles, den 30. marts 2001

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at lokalvalgene den 25. marts 2001 i Côte
d'Ivoire generelt fandt sted på en velordnet og gennemsigtig måde med undtagelse af nogle
isolerede uheldige hændelser. Den Europæiske Union glæder sig over, at alle politiske partier deltog
i valgene, hvilket er udtryk for et vigtigt skridt i den demokratiske proces i Côte d'Ivoire.

I lyset af de igangværende konsultationer mellem Den Europæiske Union og Côte d'Ivoire i henhold
til artikel 96 i Cotonou-aftalen håber Den Europæiske Union, at valgene vil bidrage til at fremme
den nationale forsoning og til at konsolidere retssamfundet i Côte d'Ivoire.

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

_______________
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69/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om forværringen
af situationen i Mellemøsten
Bruxelles, den 29. marts 2001

Den Europæiske Union anmoder begge parter om at udvise størst mulig tilbageholdenhed, genop-
rette roen og gøre deres yderste for at hindre handlinger, der medfører nye ofre. Endvidere opfor-
drer den begge parter til at afholde sig fra ensidige handlinger, som kan give anledning til mere vold
og forværre krisen.

Begivenheder som dem, der har fundet sted i de seneste dage, vil kun forværre den allerede meget
alvorlige situation i området. Der findes ikke nogen militær løsning på den aktuelle konflikt. Kun
genoptagelsen af fredsprocessen kan skabe betingelser for en bedre sikkerhedssituation som et
skridt på vejen hen imod normalisering. Det er også af afgørende betydning, at begge parter fort-
sætter og intensiverer deres sikkerhedssamarbejde.

Den Europæiske Union beklager den nylige optrapning af volden i området og det daglige tab af
menneskeliv både blandt palæstinensere og israelere. EU giver udtryk for sin deltagelse over for
ofrenes familier og medfølelse med de sårede.

_______________

70/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den israelske
bosættelsesaktivitet

Bruxelles, den 4. april 2001

Formandskabet for Den Europæiske Union udtrykker stor bekymring over den fortsatte israelske
bosættelsesaktivitet, herunder planerne om at oprette nye bosættelser og udvide allerede eksiste-
rende. På det seneste er der blevet offentliggjort planer om at udvide bosættelsen Har Homa/Jabal
Abu-Ghneim med yderligere 2 800 boliger og at oprette en ny bosættelse under navnet Giva'ot be-
stående af 6 000 boliger. Den Europæiske Union opfordrer den israelske regering til at forhindre, at
disse forslag føres ud i livet.

Bosættelser ændrer de besatte områders fysiske karakter og befolkningssammensætning. Al bosæt-
telsesaktivitet er ulovlig og udgør en væsentlig hindring for freden.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt den israelske regering til radikalt at ændre sin bosættel-
sespolitik i de besatte områder, herunder Østjerusalem.

_______________
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71/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsidentvalget i Benin
Bruxelles, den 6. april 2001

Ligesom alle internationale observatører ser Den Europæiske Union med glæde, at præsidentvalget
i Benin har haft en vellykket afvikling, hvor Benins befolkning tilkendegav sin vilje med ansvars-
følelse og borgersind. Den finder, at den korrekte gennemførelse af valget sætter Benin i stand til at
fortsætte den demokratiske fornyelse, der blev indledt for ti år siden.

Den Europæiske Union mener, at de stridigheder, der skadede valgkampen, hovedsagelig skyldtes
mangler i tilrettelæggelsen og overvågningen af valget. Den understreger, hvor vigtigt det er at
analysere årsagerne til sådanne fejl, og erklærer sig villig til at hjælpe på dette område.

Den Europæiske Union opfordrer Benins myndigheder som helhed til fortsat at styrke den demo-
kratiske proces, der er i gang, ved reelt at gennemføre lovene om decentralisering og resolut at
iværksætte de øvrige strukturreformer, der skal gøre det muligt at fremme vækst og mindske fattig-
dom.

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

_______________

73/01

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om det besøg, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Kosovo,

Hans Hækkerup, for nylig aflagde i Beograd
Bruxelles, den 6. april 2001

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på det besøg, FN's generalsekretærs særlige repræsen-
tant i Kosovo, Hans Hækkerup, aflagde i Beograd den 5. april 2001. Hans møde med Jugoslaviens
præsident Vojislav Kostunica er et vigtigt skridt i udviklingen af konstruktive forbindelser mellem
De Forenede Nationers mission i Kosovo (UNMIK) og den jugoslaviske regering.

EU ser meget positivt på præsident Kostunicas støtte til UNMIK's bestræbelser på at oprette en
retslig ramme for Kosovo og hans bekræftelse af, at Kosovoserberne kommer til at deltage i denne
proces.
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EU erindrer om, at de jugoslaviske serbiske myndigheder tidligere har givet tilsagn om at ville fri-
give de sidste Kosovoalbanske politiske fanger. EU støtter tanken om at indføre en fælles meka-
nisme (FRJ/UNMIK), som skal kaste lys over alle savnede personers skæbne, idet også berørte ser-
biske, Kosovoalbanske og andre repræsentanter fra civilsamfundet skal inddrages heri.

EU opfordrer atter de Kosovoalbanske ledere til at gøre deres indflydelse gældende for at standse
volden og overgrebene på mindretallene. EU tilskynder KFOR og UNMIK til at gøre alt, hvad de
kan, for at beskytte minoritetssamfundene og skabe de nødvendige forudsætninger for, at alle flygt-
ninge og fordrevne fra Kosovo kan vende tilbage på en sikker og værdig måde.

EU ser frem til, at der formelt oprettes et UNMIK-kontor i Beograd.

_______________
74/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om IGAD-fredsprocessen

Bruxelles, den 11. april 2001

Den Europæiske Union har hele tiden støttet IGADs fredsinitiativ, men har også udtrykt bekymring
over, at der endnu ikke er gjort fremskridt i fredsprocessen.

Den Europæiske Union noterer sig derfor med stor interesse præsident Daniel arap Mois besøg i
Khartoum den 29.-30. marts 2001 med henblik på at sætte skub i fredsprocessen i Sudan og gøre
fremskridt under IGADs ledelse.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at Kenya og Sudan er nået til enighed om at arran-
gere et topmøde for IGAD-komitéen for Sudan, og opfordrer Kenya til, at det som formand for
IGAD-komitéen snarest muligt indkalder til dette topmøde.

Et aktivt engagement på højt politisk plan fra IGADs side er afgørende for, at der kan gøres kon-
krete fremskridt hen imod en afslutning af krigen. Det er imidlertid endnu vigtigere, at der både hos
Sudans regering og SPLM/A er en fast politisk vilje til at finde en fredelig løsning på konflikten.
Den Europæiske Union opfordrer derfor parterne til at indlede fortsatte og vedholdende forhandlin-
ger med henblik på at finde en retfærdig og holdbar politisk løsning på konflikten i Sudan og anser
det for tvingende nødvendigt, at man inden for rammerne af IGADs igangværende forhandlingspro-
ces omgående fremmer en omfattende våbenhvile, som overvåges effektivt af observatører, som
begge parter har accepteret.

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

_______________
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75/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende en erklæring
fremsat af de associerede central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet,
der ligeledes er associeret med Den Europæiske Union, samt de EFTA-lande, der er

medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om forlængelse af den fælles
holdning vedrørende Burma/Myanmar

Bruxelles, den 12. april 2001

De associerede central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet, der ligeledes er associ-
eret med Den Europæiske Union, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i fælles holdning
2001/284/FUSP, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den 9. april 2001 på grundlag af
artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende forlængelse af den fælles holdning
vedrørende Burma/Myanmar. De vil sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse
med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

_______________

76/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Nepal
Bruxelles, den 12. april 2001

Den Europæiske Union er dybt foruroliget over den kraftige eskalering af volden og tabene af
menneskeliv under de seneste dages maoistiske opstand i Nepal og udtrykker medfølelse med
ofrenes familier. Den Europæiske Union fordømmer sådanne grove og dødelige voldshandlinger.

Den Europæiske Union udtrykker sin støtte til den demokratiske regering og den demokratiserings-
proces, der er sikret i Nepals forfatning, og opfordrer indtrængende alle parter til at vise fuld respekt
for menneskerettighederne i forsøget på at finde en løsning og til at styrke demokratiet og retssam-
fundet i Nepal. Den Europæiske Union understreger sin holdning, at borgere har en legitim ret til at
forvente at kunne leve i sikkerhed, og at regeringer har en legitim ret til at sørge for deres befolk-
ningers sikkerhed og velfærd.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle parter til at forstærke deres bestræbelser på at
finde en fredelig forhandlingsløsning på den nuværende konflikt og til at fremme en stabil og fortsat
udvikling i Nepal.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associerede med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

_______________

77/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om præsident- og
parlamentsvalget i Peru

Bruxelles, den 12. april 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med præsident- og parlamentsvalget i Peru den
8. april, hvor regeringen, valgmyndighederne og civilsamfundet viste, at de er fast besluttede på at
etablere demokratiske tilstande.

Den Europæiske Union vil gerne takke overgangsregeringen for at have indbudt observatører til
valget i 2001. Efter EU's opfattelse blev valget holdt i en ånd af frihed, retfærdighed og åbenhed.
De foreløbige resultater synes at blive accepteret bredt af de politiske grupperinger og af præsident-
kandidaterne. Dette er et tegn på en demokratisk indstilling, der lover godt for fremtiden.

Ifølge de foreløbige resultater skal der gennemføres endnu en valgrunde. Den Europæiske Union
bekræfter hermed, at den også vil efterleve sit tilsagn om valgobservation ved den anden valgrunde
i Peru.

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

_______________
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78/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om optrapningen af volden i Mellemøsten

Bruxelles, den 18. april 2001

Den Europæiske Union er yderst bekymret over den farlige optrapning af volden i Mellemøsten.
Det israelske angreb på syriske mål i Libanon, der var det første i mange år, og som var en gengæl-
delsesaktion for Hizbollahs angreb på Shebaa farms, var en overdreven og uforholdsmæssig kraftig
reaktion. Desuden optrapper den overdrevne anvendelse af hæren og Israels uforholdsmæssig kraf-
tige reaktion på morterangrebene fra palæstinensisk administrerede områder på israelske mål yder-
ligere volden og forværrer konflikten. Israelsk indtrængen på palæstinensisk kontrollerede områder
er ulovlig og må ikke gentages.

Denne voldsspiral må brydes. Den pris, som befolkningerne i området må betale, kan blive høj. Den
Europæiske Union opfordrer indtrængende alle parter til at udvise maksimal tilbageholdenhed, gen-
oprette roen i området og gøre deres yderste for at forebygge handlinger, som kan kræve yderligere
ofre.

Den Europæiske Union er fortsat overbevist om, at der ikke er noget alternativ til en forhandlings-
løsning, som bygger på folkeretten, navnlig FN's resolution 242 og 338, og princippet om land for
fred. EU opfordrer indtrængende begge parter til at indlede seriøse forsøg på at finde en forhand-
lingsløsning på dette kritiske stadium og ser med glæde på bestræbelser, der er rettet mod en sådan
løsning, såsom det egyptisk-jordanske initiativ.

_______________

79/01

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
på treårsdagen for mordet på biskop Gerardi den 26. april 2001

Bruxelles, den 25. april 2001

Den Europæiske Union ærer med respekt mindet om biskop Gerardi i dag tre år efter at han brutalt
blev myrdet og bifalder, at mordsagen for nylig er blevet indledt.

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at præsident Alfonso Portillos gentagne gange
har udtrykt, at han er fast besluttet på at få opklaret omstændighederne omkring mordet på biskop
Gerardi. Rådet har forståelse for og støtter dommere, retslige myndigheder, jurister og andre berørte
aktører i de vanskeligheder, de støder på i hele efterforskningen og retsforfølgningen, navnlig de
personer, der har været udsat for trusler og overfald.
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Den Europæiske Union ser med dyb foruroligelse på det stigende antal trusler og overfald på ikke
alene dommere og jurister, men også menneskeretsaktivister, journalister og politiske ledere. Den
Europæiske Union fordømmer helt og holdent disse gerninger, som hindrer fremskridt hvad angår
styrkelse af retsstatsprincipperne og anmoder indtrængende Guatemalas regering om at beskytte de
udsatte personer og undersøge disse hændelser, således at der kan blive taget retslige skridt til at
straffe de ansvarlige.
Den Europæiske Union opfordrer alle guatemalanere til at respektere menneskerettighederne og
retsstatsprincipperne. EU anmoder indtrængende de berørte myndigheder om at bekæmpe straffri-
hed og gennemføre henstillingerne fra Kommissionen for Historisk Afklaring med særlig vægt på
oprettelse af et opfølgningsorgan. Den Europæiske Union understreger ligeledes betydningen af
henstillingerne i rapporten "Guatemala Nunca Más" (Guatemala Aldrig Mere) fra REMHI.

Den Europæiske Union opfordrer desuden indtrængende alle guatemalanere, og navnlig magtha-
verne, til at forny deres bestræbelser på at gennemføre fredsaftalerne, som stadig spiller en central
og grundlæggende rolle for styrkelse af demokrati, national forsoning og udvikling i Guatemala.

Endelig understreger Den Europæiske Union igen betydningen af, at mordet på biskop Gerardi
opklares, og at gerningsmændene straffes på baggrund af bestræbelserne på at bekæmpe straffrihed
og styrke retsstaten.

Den Europæiske Union ser frem til fortsatte konstruktive bilaterale forbindelser med Guatemala
baseret på respekt for menneskerettighederne og gennemførelse af fredsaftalerne.

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

_______________

80/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
i forbindelse med den endelige oprettelse af den midlertidige sikkerhedszone

mellem Etiopien og Eritrea
Bruxelles, den 20. april 2001

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den formelle oprettelse af den midlertidige sikker-
hedszone den 18. april som kontrolleret af De Forenede Nationers mission i Etiopien og Eritrea
(UNMEE). Oprettelsen af den midlertidige sikkerhedszone er et afgørende skridt i den fortsatte
gennemførelse af fredsaftalen mellem Etiopien og Eritrea.
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Den Europæiske Union giver på ny udtryk for, at det stærkt støtter den fredsaftale, der blev under-
tegnet den 12. december 2000 i Algier, samt den aftale om indstilling af fjendtlighederne, der blev
undertegnet den 18. juni 2000 i Algier.

Den Europæiske Union gentager sin støtte til de bestræbelser, som generalsekretærens særlige re-
præsentant udfolder, og opfordrer Etiopien og Eritrea til at samarbejde fuldt ud med UNMEE. EU
opfordrer begge parter til at overholde deres løfte om at sikre bevægelsesfrihed for UNMEE i dets
operationsområde, om hurtigt at oprette en direkte luftkorridor mellem Addis Abeba og Asmara og
omgående løslade de tilbageværende krigsfanger. EU opfordrer endvidere parterne til at afholde sig
fra enhver form for støtte til væbnede oppositionsgrupper, som kan true den midlertidige sikker-
hedszone og de UNMEE's operationer.

Den Europæiske Union opfordrer Etiopiens og Eritreas regeringer til at arbejde i retning af en nor-
malisering og varig forsoning.

Det regionale samarbejde er af afgørende betydning for en stabil og bæredygtig udvikling på
Afrikas Horn. Den Europæiske Union er fast besluttet på at fortsætte sin støtte til fredsprocessen og
sin bistand til de befolkninger, der er berørt af konflikten. Den Europæiske Union ønsker med fort-
satte fremskridt i fredsprocessen at støtte fredsskabelse, genopbygning og udvikling og bidrage til
tilvejebringelsen af en dialog og bestræbelser i retning, samarbejde om alle aspekter af gensidig
interesse og varig forsoning mellem Etiopien og Eritrea.

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

_______________
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82/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om folkeafstemningen
om en "vedtagelse af forfatningen for Republikken Sydossetien"

Bruxelles, den 20. april 2001

EU beklager dybt den såkaldte folkeafstemning, der blev afholdt den 8. april i Sydossetien,
Georgien, om "vedtagelse af forfatningen for Republikken Sydossetien".

Afholdelsen af folkeafstemningen bidrager ikke til de tillidsskabende foranstaltninger og hæmmer
omfanget og effektiviteten af EU's bistand til området.

EU støtter OSCE's indsats med hensyn til at lette en forhandlingsproces. Afholdelsen af afstemnin-
gen modarbejder imidlertid OSCE's bestræbelser for at hjælpe parterne med at finde en løsning på
konflikten.
Afholdelsen af folkeafstemningen mindsker på ingen måde behovet for, at Sydossetien forsøger at
finde en kompromisløsning, der respekterer folkeretten, navnlig Georgiens territoriale integritet. EU
forventer, at Sydossetien accepterer OSCE-formandskabets opfordring til at deltage i mødet i
Bukarest om en løsning på konflikten i Sydossetien.

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

_______________

83/01

Erklæring fra formandskabet på den Europæiske Unions vegne
om mediesituationen i Den Russiske Føderation

Bruxelles, den 20. april 2001

Ytringsfrihed og  pluralisme i medierne er væsentlige demokratiske principper og centrale værdier
for partnerskabet mellem EU og Rusland. Disse forhold udgør en af de største gevinster, som det
russiske folk har opnået i løbet af de sidste ti år. Den Europæiske Union er derfor dybt bekymret
over den seneste tids udvikling i Rusland.

Formandskabet for EU har for nylig udtrykt bekymring over de omstændigheder, hvorunder selska-
bet Gazprom - som den russiske regering er hovedaktionær i - har overtaget Ruslands største uaf-
hængige tv-kanal NTV, hvis udsendelser dækker hele nationen. De fortsatte foranstaltninger mod
NTV og andre medier efter denne overtagelse har givet yderligere næring til denne bekymring både
i og uden for Rusland til skade for Ruslands demokratiske omdømme.
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Den Europæiske Union ønsker ikke at blande sig i de retlige procedurer i Den Russiske Føderation,
men den finder det nødvendigt at henlede opmærksomheden på de politiske virkninger, som de for-
anstaltninger, der er truffet i relation hertil, har haft på mediemiljøet, der skal forblive uafhængigt
og uden indblanding fra statens side. Disse foranstaltninger kunne nemlig fortolkes som en tilskyn-
delse til at træffe foranstaltninger i hele Den Russiske Føderation for at begrænse mediefriheden,
ikke mindst på regionalt og lokalt plan.

Den Europæiske Union henstiller kraftigt til Ruslands politiske lederskab, at det for at undgå, at
dette indtryk opstår, forsikrer det russiske samfund og Ruslands udenlandske partnere om, at
Rusland fuldt ud støtter den fortsatte eksistens og udvikling af pluralistiske og uafhængige medier,
der er en hjørnesten i det russiske demokrati. Den Europæiske Union henstiller desuden til Ruslands
politiske lederskab, at det klart tilkendegiver, at pluralisme i de russiske medier er en politisk prio-
ritet, og at det aktivt vil arbejde for at fremme denne politik og for at sikre uafhængigheden af
mediernes virksomhed på føderalt, regionalt og lokalt plan. Det er ikke muligt at have en demokra-
tisk og moderne stat uden et stærkt civilsamfund og frie medier, hvor alle borgere har uhindret
adgang til information gennem uafhængig rapportering i medierne.

_______________

84/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om parlamentsvalget i Montenegro den 22. april 2001

Bruxelles, den 23. april 2001

Den Europæiske Union giver udtryk for sin tilfredshed med, at parlamentsvalget i Montenegro har
fundet sted i ro og orden. Valghandlingen levede op til europæiske normer. Den Europæiske Union
ser nu frem til, at der kan dannes en regering, der vil fortsætte med demokratiske reformer og føre
en politik, der respekterer montenegrinernes ønsker.

Den Europæiske Union anmoder indtrængende den ny montenegrinske regering om uden tøven at
genoptage dialogen med Beograd for at nå til enighed om en omdefinering af de føderale forbindel-
ser, i overensstemmelse med demokratiske principper og på en måde, der kan sikre stabiliteten i
området. Et vellykket udfald af denne dialog, som udelukker enhver form for ensidig handling, vil
gøre det muligt for Den Europæiske Union at fortsætte sin politiske, økonomiske og finansielle
støtte til Montenegro.

En trojka bestående af højtstående embedsmænd fra Den Europæiske Union vil aflægge besøg i
Podgorica og Beograd den 24.-25. april for at bekræfte dette budskab.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

_______________

86/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om løsladelse af "Djakova/Djakovica-Gruppen"

Bruxelles, den 26. april 2001

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at Serbiens højesteret har besluttet at løslade
145 Kosovo-albanere, der tilhører den såkaldte "Djakova/Djakovica-Gruppe". Disse personer blev i
maj 2000 kollektivt dømt til fængselsstraffe på mellem syv og tretten år for påståede terrorhandlin-
ger under NATO-kampagnen i 1999.

Løsladelsen er endnu et bevis på, at Beograd ønsker at korrigere politisk farvede domme, som blev
afsagt under Milosevic-styret. Den Europæiske Union forventer nu, at Serbien afslutter gennemgan-
gen af de resterende sager snarest muligt for at rette op på uretfærdighederne fra Milosevics tid.
Dette vil udgøre endnu en tillidsskabende foranstaltning og kan bidrage til at mindske spændinger-
ne.

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

_______________
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87/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om udviklingen i Ukraine

Bruxelles, den 27. april 2001

Den Europæiske Union følger meget opmærksomt den seneste udvikling i Ukraine. Den er alvorlig
bekymret for, at Yushchenko-regeringens fald kan betyde et tilbageskridt for den økonomiske og
politiske reformproces i betragtning af de betydelige resultater, som hans regering har opnået i det
sidste år.

Det er Den Europæiske Unions opfattelse, at Victor Yushchenkos helhjertede indsats for at indføre
reelle økonomiske og strukturelle reformer i Ukraine har vist sig at være en yderst vanskelig op-
gave, som han på trods af omstændighederne alligevel har haft stort held med. For første gang i
mange år var der positive tendenser i Ukraines økonomi, og de sociale prioriteter blev også over-
holdt.
Den Europæiske Union understreger på ny, at den slags økonomiske og strukturelle reformer, som
Victor Yushchenko har gennemført i Ukraine, er uundgåelige og afgørende her som i alle lande, der
er inde i en overgangsproces. Der kan ikke finde nogen bæredygtig, positiv udvikling sted i landet
uden sådanne omfattende reformer. Det er også en forudsætning for dybere forbindelser med EU, at
der fortsat gøres fremskridt på dette område.

Den Europæiske Union er af den opfattelse, at Ukraine i dag skal sætte konsolideringen af den poli-
tiske og økonomiske reformproces øverst på dagsordenen, for at der kan bygges et stabilt og velstå-
ende samfund baseret på fælles værdier såsom demokrati, et stærkt civilsamfund og markedsøko-
nomiske principper. Dette er af største vigtighed for Ukraine, men også for omverdenens fortsatte
tillid. Den Europæiske Union opfordrer på det kraftigste Ukraines præsident, regering og parlament
til at indlede en intensiveret og konstruktiv dialog, som er i alle parters interesse, herunder også det
ukrainske folks.

Den Europæiske Union gentager, at den støtter et stærkt, stabilt og demokratisk Ukraine, som ven-
der sig mod Europa.

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

_______________

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt følgende dokumenter: nr. 72/01,
81/01 og 85/01.
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 28. OG 29. MARTS 2001

Den fulde ordlyd af udtalelserne foreligger på alle EU-sprog på
ØSU's hjemmeside:

http://www.esc.eu.int (rubrik "Documents")

1. SEKTIONEN FOR DET INDRE MARKED, PRODUKTION OG FORBRUG

•  Fri bevægelighed for arbejdstagere i det indre marked (Observatoriet for Det Indre Marked)
Ordfører: Hans-Joachim Wilms (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 406/2001
 

Hovedpunkter:

� Udtalelsen behandler forskellige centrale emner med sigte på at sikre den fri bevægelighed
efter EU-udvidelsen: overvågning af indvandringen, sammenlignelighed og disponibilitet af
dataene i sociale sikringsinstitutioner, adgang til de nationale virksomhedsregistre, forbedring af
rådgivningen af ud- og indvandrere, forbedring af EURES samt bedre håndhævelse af straffe og
bøder.

� ØSU foreslår, at Kommissionen regelmæssigt informerer Observatoriet for Det Indre Marked
om følgende spørgsmål og aktiviteter:

− koordinering af aktiviteterne i de offentlige organer, Eures og ngo'erne;
− godkendelse af nonprofitorganisationer til rådgivning af indvandrere;
− koordinering af den indholdsmæssige og økonomiske støtte til rådgivningsnetværkene;

http://www.cese.europa.eu
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− udarbejdelse af analyser og statistikker om fri bevægelighed;
− støtte til medlemslandene og arbejdsmarkedets parter i alle spørgsmål, som har med den frie

bevægelighed at gøre.

Kontaktperson: Jakob Andersen (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

•  EF-patenter
Ordfører: John Simpson (britisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 412 endelig - 2000/0177 (CNS) - CES 411/2001

Hovedpunkter:

ØSU ser positivt på og støtter Kommissionens forslag til en forordning med henblik på at lette
indførelsen af et EF-patent. Det støtter forslaget om, at EF-patentet skal indføres ved, at
Fællesskabet tiltræder München-konventionen. At benytte Den Europæiske Patentmyndigheds
procedurer til at registrere et EF-patent er både logisk og mere enkelt end forslag om at indføre et
parallelt system. Den Europæiske Patentorganisation vil forhåbentligt hilse dette forslag
velkommen og samarbejde om dets gennemførelse og dermed yderligere opmuntre til innovation
og forskning i Det Europæiske Fællesskab.

ØSU mener, at det er et væsentligt element i forslaget til en EF-patentansøgningsprocedure, at
denne eksisterer side om side med de gældende regler vedrørende nationale og europæiske
patentansøgningsprocedurer.

Udsigten til lavere omkostninger ved et EF-patent er et af de centrale punkter i det foreslåede
system. Tæt knyttet til omkostningerne ved et EF-patent er spørgsmålet om sprogordning. Efter
at have overvejet andre muligheder - fx originalsproget plus engelsk - støtter ØSU
Kommissionens henstilling om, at det bør være et krav, at et EF-patent registreres fuldstændigt
på ét af de tre arbejdssprog (engelsk, tysk eller fransk), og at kravene bør oversættes til de øvrige
to.

Hvis et EF-patent skal fungere effektivt, er det ifølge ØSU nødvendigt at oprette en form for
retskompetence, der dækker hele Fællesskabet, og ØSU støtter forslaget om oprettelse af en EF-
ret for intellektuel ejendomsret på grundlag af Kommissionens retningslinjer, med det forbehold,
at rollen som første instans også varetages af eksisterende nationale retsinstanser, der fungerer
som en EF-ret i Første Instans. Det må sikres, at EF-retten for intellektuel ejendomsret er
tilgængelig for mindre virksomheder eller forskningsinstitutioner til en overkommelig pris.

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

•  Arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser
Ordfører: Jan Jacob van Dijk (nederlandsk medlem af Arbejdstagergruppen)

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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Reference: KOM(2000) 507 endelig - 2000/0260 (COD) - CES 403/2001

Hovedpunkter:

ØSU hilser Kommissionens forslag velkommen som et skridt i retningen af at sikre
arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser den fornødne frihed til at udvikle en virksom
investeringspolitik og til at gå ind i grænseoverskridende forvaltning af pensionsordninger.
Forslaget skaber samtidig en tilsynsramme, som tilsikrer fremtidige pensionister en høj grad af
beskyttelse.

I udtalelsen kommenteres følgende problemstillinger:

− direktivforslagets anvendelsesområde
− presserende behov for EU-regulering af den skattemæssige behandling af pensioner
− udviklingen af søjle 2-pensioner må ikke undergrave de statslige pensioner
− euroens indvirkning på de foreslåede investeringsregler
− pensionskassemedlemmerne skal være repræsenteret i kassens bestyrelse
− kravet om, at der til enhver tid skal være tilstrækkelige aktiver til at dække forpligtelserne.

Kontaktperson: Alison Imrie (Tlf.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)
•  
•  Konkurrencereglerne - traktatens artikel 81 og 82

Ordfører: Edoardo Bagliano (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 582 endelig - 2000/0243 (CNS) - CES 410/2001

Hovedpunkter:

Som opfølgning på hvidbogen fra 1999 agter Kommissionen med sit forordningsforslag at
modernisere EU's konkurrenceregler ved at afskaffe det nuværende centralistiske system, hvor
der er pligt til at anmelde konkurrencebegrænsende aftaler for at opnå fritagelse, og erstatte det
med et decentralt system, hvor gennemførelsen af artikel 81 uddelegeres til de nationale
konkurrencemyndigheder og domstole, idet Kommissionen forbeholder sig ret til at gribe ind i
særlige tilfælde.

ØSU støtter fuldt og helt denne dristiske reform og de bagvedliggende grundprincipper, som der
gøres rede for i forordningsforslaget. Forslaget leverer imidlertid ikke en komplet lovramme og
indeholder heller ikke de officielle ledsageforanstaltninger, ØSU har efterlyst. Især ser ØSU
meget gerne, at der indføres nogle mekanismer, der i højere grad sikrer retssikkerheden og en
ensartet anvendelse af EU's konkurrenceregler.

Kontaktperson: Alison Imrie (Tlf.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

•  Fritidsfartøjer

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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Ordfører: Sergio Colombo (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 639 endelig - 2000/0262 (COD) - CES 397/2001

Kontaktperson: João Pereira Dos Santos (Tlf: 32 2 546 9245 - e-mail:
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

2. SEKTIONEN FOR TRANSPORT, ENERGI, INFRASTRUKTUR OG
INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Beskyttelse af luftfartspassagerer
Ordfører: Alexander von Schwerin (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 365 endelig - CES 398/2001

Hovedpunkter:

ØSU bifalder Kommissionens forslag, som navnlig sigter på ad lovgivningens vej at sikre
luftfartspassagerer et nødvendigt mindstemål af ufravigelige rettigheder, som så skal suppleres
via frivillige aftaler med luftfartsselskaberne og lufthavnene.

For ØSU er det vigtigt at:

− sikre større gennemsigtighed i forbrugerrettigheder og priser
− at forbedre forbrugernes rettigheder i tilfælde af overbookning (denied boarding)
− sikre retten ret til enten refusion af billetten eller et alternativt fly i tilfælde af forsinkelser, der

kan tilskrives flyselskabet
− billetter generelt kan overføres, forudsat at betingelserne for særpriser ikke kan omgås ved

hjælp af "tomme" reservationer
− forbedre de handicappedes rettigheder.

Endelig finder ØSU det relevant at inddrage forbrugersammenslutningerne, når
luftfartspassagerernes interesserepræsentation skal sammensættes.

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

•  Implementering af internettopdomænet ".EU"
Ordfører: Peter Morgan (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 827 endelig - 2000/0328 COD - CES 399/2001
 
Kontaktperson: Robert Steinlechner (Tlf.: 32 2 546 82 87 - e-mail:
robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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3. SEKTIONEN FOR LANDBRUG, UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE OG
MILJØ

•  Fødevarehygiejne
Ordfører: Paul Verhaeghe (Belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 438 final - 2000/178-179-180 COD - 181 CNS - 182 COD - CES

Hovedpunkter:

ØSU støtter især: a) de principper, som det nye forslag bygger på, og ikke mindst følgende:
princippet om at fødevaresektorens virksomhedsledere bærer det fulde ansvar for
fødevaresikkerheden, "fra jord til bord"-strategien, kravet om at anvende HACCP (i de berørte
sektorer) og sporbarheden, foreneligheden med internationale handelsaftaler og b) valget af
forordningsformen frem for direktiver, da man sikrer en bedre beskyttelse af forbrugerne og en
mere lige konkurrence mellem virksomhederne ved at begrænse fortolkningsmulighederne i
medlemsstaterne.

ØSU mener imidlertid, at anvendelsesområdet generelt bør dække produktion af alle
ingredienser, der indgår i sammensætningen af fødevarer, herunder produkter af mineralsk
oprindelse, eller produkter, der er et resultat af kemisk syntese. ØSU mener, at det faktum, at
detailhandelen falder uden for anvendelsesområderne i de nye forordningsforslag, slet ikke er
velbegrundet, når det drejer sig om større distributionsvirksomheder (super- og hypermarkeder),
der råder over lokaler, hvor der tilberedes store mængder animalske produkter, for eksempel
opskæringslokaler.

ØSU understreger vigtigheden af en uddannelse, der er tilpasset virksomhedsmedarbejdernes
aktiviteter, så meget desto mere som produktsikkerheden kræver alles medvirken, på hvert enkelt
medarbejderniveau. Det er ØSU's opfattelse, a) at forvaltningen af sundhedsmærkningen for
forarbejdede produkter ikke nødvendigvis bør administrereres af offentlige myndigheder b) at
teksten ikke tilstrækkeligt klart præciserer medlemsstaternes og Kommissionens respektive
ansvar c) at kontrollen af forarbejdede produkter bør foretages på et tidligere stadium, dvs. på
produktionsniveauet d) at undersøgelse før slagtning skal tage hensyn til de opdrætningsdata,
som landmændene er pålagt at registrere e) at europæiske fødevareprodukter, der er beregnet til
eksport til tredjelande, skal overholde de relevante normer i importlandenes lovgivning og/eller
Codex Alimentarius. I mangel af sådanne normer er kravet om, at de skal være i
overensstemmelse med den europæiske lovgivning, fuldstændigt berettiget.

Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas (Tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail:
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Fødevaresikkerhed - Oprettelse af en europæisk fødevaremyndighed
Ordfører: Paul Verhaeghe (Belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Reference: KOM(2000) 716 endelig - 2000/0286 COD - CES 404/2001

Hovedpunkter:

� ØSU hilser den nye tilgang til EU-fødevarelovgivning velkommen, idet den lægger vægt på
fødevaresikkerhed, men anbefaler en vedvarende integration med fast etablerede grundlæggende
principper om f.eks. fri bevægelighed, gensidig anerkendelse, proportionalitet og subsidiaritet,
som megen fødevarelovgivning er baseret på. I forbindelse med fødevarelovgivningens mål bør
der ikke blot henvises til sikkerhed, men også til andre aspekter med henblik på udvikling af den
europæiske fødevaremodel, der bygger på principperne om kvalitet, mangfoldighed og
sikkerhed, som fastslået på Rådets landbrugsministermøde i Biarritz.

� ØSU finder det positivt, at en række henstillinger i ØSU’s udtalelse om hvidbogen er
indarbejdet i Kommissionens forslag, nemlig henstillingerne om øget opmærksomhed om
krisestyring, fastlæggelse af nogle kompetenceområder vedrørende ernæring samt medtagelse af
drikkevand i fødevaredefinitionen og spørgsmålene vedrørende akvakultur, fiskeri og
fiskeriprodukter.

� De forslag, der ikke er taget hensyn til, er især dem vedrørende de sociale aspekter, som er
henvist til andre retsinstrumenter. ØSU understreger, at de udtalelser, der er blevet vedtaget af
Fødevaremyndigheden, kan få betydelige konsekvenser for sikkerheden på arbejdspladsen,
beskæftigelsen og virksomhedens konkurrenceevne, og ØSU vil vende tilbage til disse emner i
fremtidige udtalelser om særlige aspekter vedrørende fødevaresikkerhed.

� ØSU kan tilslutte sig udtrykket "myndighed", der er valgt til det nye organ, der skal oprettes,
da det understreger, at det er den klare hensigt at gøre denne nye struktur til hjørnesten for den
nye EU-politik om fødevaresikkerhed. Det nye organ bør i det mindste have bemyndigelse til at
optræde som endelig mægler i konflikttilfælde, der vedrører emner inden for dens
ansvarsområde.

� Hvis der er generel konsensus om den kommende Fødevaremyndigheds vigtige rolle, mener
ØSU, at man må drage den logiske konklusion, at Fødevaremyndigheden skal have en rolle i
beslutningsprocessen på fødevareområdet; Fødevaremyndigheden skal fokusere på at sikre
videnskabelig konsekvens, altid at bevare en neutral holdning og en realistisk adskillelse mellem
risikovurdering og risikostyring.

� Forordningen bør primært indeholde en effektiv handlingsplan. Den virkelige udfordring
består i at gøre tingene bedre end tidligere, og at øge den generelle tillid til hele fødevarekæden.
ØSU har til hensigt at følge den fremtidige udvikling for at sikre, at udviklingen omkring
fødevaresikkerhedsspørgsmål hovedsageligt skal være resultatorienteret og forebyggende. ØSU
vil derfor med jævne mellemrum gennemføre en ad hoc-evaluering for at sikre konsekvens og
dialog om disse spørgsmål.

Kontaktperson: Silvia Calamandrei (Tlf.: 32 2 546 9657 - e-mail:
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Fiskeri/strukturforanstaltninger
Ordfører: Jesús Muñiz Guardado (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 62 endelig - 2000/0235 CNS - CES 409/2001
 
Kontaktperson: Silvia Calamandrei (Tlf.: 32 2 546 9657 - e-mail:
silvia.calamandrei@esc.eu.int)

4. SEKTIONEN FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION OG
ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Integreret kystplanlægning i Europa
Ordfører: José Bento Gonçalves (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 545 endelig - 2000/0227 (COD) - CES 401/2001

Hovedpunkter:

ØSU er stort set enig i forslaget til henstilling, men fremsætter dog en række bemærkninger, der
skal ses i forlængelse af tidligere meningstilkendegivelser om spørgsmålet. ØSU ser bl.a. gerne:

− at der i den integrerede kystzoneplanlægning kan trækkes på forskellige budgetressourcer
(EU- og nationale), under iagttagelse af additionalitets- og komplementaritetsprincippet;

− at de nødvendige pengemidler hentes i strukturfondene og Interregprogrammet;

− at projekterne inddeles i delprogrammer med specifikke mål for bæredygtig
kystzoneplanlægning;

− at der tilskyndes til partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor;

− at der bør indføres foranstaltninger til begrænsning af ubehørig og intensiv udnyttelse, som
indebærer pres, der ikke er bæredygtige, og som ikke er forenelige med kystzonernes
økologiske skrøbelighed.

Kontaktperson: Alberto Allende (Tlf. 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Praktiske aspekter af euroen
Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 443 endelig - CES 407/2001

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:

ØSU er enig i, at der er behov for en yderligere oplysningskampagne om den nationale valutas
udskiftning med euroen, der spiller på flere medier, men det anbefales, at kampagnen først
gennemføres, når tiden er inde, og at der til formålet anvendes færrest mulige offentlige
nationale midler, og især lægges et loft over EU's finansielle deltagelse. På det praktiske plan
er det enkelte land ansvarlig for sin egen kommunikationspolitik.
Efter ØSU's mening er de praktiske problemer, der er knyttet til overgangen til euroen,
mangfoldige, men de må ikke dramatiseres, hverken i praksis eller i oplysningerne til borgerne.

Kontaktperson: Alberto Allende (Tlf.: 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  EU's politik for grænseoverskridende samarbejde og erfaringerne med Interreg-programmet
Ordfører: Paulo Barros Vale (portugisisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: CES 400/2001

Hovedpunkter:

Visse vigtige punkter fremgår af analysen af de tidligere erfaringer med anvendelsen af Interreg.
ØSU mener, at det er afgørende, at Kommissionen:

− straks indleder overvejelser med henblik på at sætte de mindre udviklede lande i stand til at
implementere programmet korrekt. Dette vil have direkte indvirkning på programmets
effektivitet og rentabilitet,

− indbygger større fleksibilitet i programmet,

− styrker decentraliseringen af programmet, som sætter de regionale aktører, som har større
kendskab til virkeligheden i de regioner, de bor i, i stand til at sikre en mere effektiv
forvaltning, hvis de inddrages mere direkte og forpligtende i samarbejdsspørgsmålet,

− fremmer en tilnærmelse mellem regioner, som tidligere var delt af landegrænser.

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

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
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5. SEKTIONEN FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE OG
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL OG BORGERRETTIGHEDER

•  Massetilstrømning af fordrevne personer
Ordfører: Giacomina Cassina (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 303 endelig - 2000/0127 (CNS) - CES 402/2001

Hovedpunkter:

� ØSU ser særdeles positivt på det foreliggende direktivforslag bestående af en samling
materielle og proceduremæssige minimumsstandarder samt foranstaltninger til sikring af en
ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af de
fordrevne personer og følgerne heraf.

� ØSU finder det vigtigt, at det er op til Rådet at afgøre med kvalificeret flertal, om der er tale
om "massetilstrømning af fordrevne".

� ØSU finder varigheden af den midlertidige beskyttelse utilstrækkelig, men værdsætter i høj
grad den opmærksomhed, der gives de "uledsagede mindreårige", og det faktum, at direktivet
indeholder en forpligtelse til at fremme integrationen af de fordrevne personer om end for et
begrænset tidsrum

� ØSU finder henvisningen til Den Europæiske Flygtningefond positiv og logisk, og sætter pris
på, at direktivet indeholder bestemmelser om tilbagevenden til hjemlandet.

� ØSU opfordrer alle medlemsstaterne til, i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og
ngo'erne på nationalt og regionalt plan at planlægge en nødstruktur, der kan aktiveres efter
behov.

Kontaktperson: Pierluigi Brombo (Tlf. 32 2 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
•  
•  Forskelsbehandling af mænd og kvinder på det lønmæssige område

Ordfører: Susanna Florio (italiensk medlem af  Arbejdstagergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 408/2001

Hovedpunkter:

� Retten til lige løn har lige fra starten været nedfældet i EU-lovgivningen, og i de seneste år har
EU taget en lang række initiativer for at bekæmpe løndiskrimination. Der er imidlertid fortsat et
lønspænd mellem mænd og kvinder i EU på gennemsnitlig 27%. Selv, når man korrigerer for
visse strukturelle forskelle på mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet (alder, erhverv
og beskæftigelsessektor), er der stadig et spænd 15%.

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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� Mangelen på opdateret statistik vedrørende lønforskelle er specielt bekymrende. De
kompetente institutioner i EU og i medlemsstaterne opfordres derfor til at indsamle pålidelige
oplysninger.

� Efter ØSU's opfattelse bør Kommissionen undersøge, hvordan medlemsstaterne har omsat
direktivet fra 1975 og EF-Domstolens domme i praksis. På grundlag af en sådan undersøgelse
kan man dernæst under hensyntagen til den skete udvikling på arbejdsmarkedet diskutere
nødvendigheden af at ændre den bestående EU-lovgivning.

� ØSU finder det afgørende vigtigt, at Kommissionen forudgående hører arbejdsmarkedets
parter, hvis målet er en bedre udformning af den nye EU-lovgivning og foranstaltninger, der i
højere grad er afstemt efter den nye situation på arbejdsmarkedet.

Kontaktperson:. Pierluigi Brombo (Tlf. 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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DIVERSE

DOKUMENTER FORELAGT PÅ DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I STOCKHOLM1

•  Bidrag fra Europa-Kommissionen: Udnyttelse af Den Europæiske Unions potentiale -
konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien DEL I + DEL II: Strukturelle indikatorer
(6248/01 ADD 1) - COM(01)0079

•  Endelig rapport fra Vismandsudvalget om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder
(6554/01)

•  Rapport fra Økofin-Rådet til Det Europæiske Råd om en mere effektiv regulering af
værdipapirmarkederne i Den Europæiske Union
(7005/01)

•  Kommissionens meddelelse om de offentlige finansers bidrag til vækst og beskæftigelse:
bedre kvalitet og holdbarhed
(5260/01) - COM(00)0846

•  Fælles rapport fra Økofin-Rådet og Kommissionen om de offentlige finansers bidrag til vækst
og beskæftigelse: bedre kvalitet og holdbarhed
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Rapport fra Økofin-Rådet: Kort liste over strukturelle indikatorer
(6999/01)

•  Beretning fra Kommissionen: Rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarked
(5301/01)  - COM(00)0881

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01) - COM(01)0105

•  Økofin-Rådet: Nøglespørgsmål vedrørende de overordnede retningslinjer for de økonomiske
politikker i 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) Formandskabets konklusioner
(6853/01 + REV 1 (fr))

                                                
1  Dokumenterne COM/SEC befinder sig  i EPADES PUBLIC\Greffe 2000;
   Dokumenterne fra Rådet     befinder sig i EPADES PUBLIC\Docs_Autres_Institutions\Conseil\Docs_Sommets\Stockholm



ALMENE OPLYSNINGER 45

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

•  Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget om meddelelse fra Kommissionen: Udnyttelse af Den
Europæiske Unions potentiale - konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien
(6454/01 + ADD 1)

•  Udtalelse fra Udvalget for Social Beskyttelse om meddelelse fra Kommissionen: Udnyttelse
af Den Europæiske Unions potentiale - konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Foreløbig undersøgelse foretaget af Udvalget for Social Beskyttelse om pensionernes
holdbarhed på lang sigt
(6457/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen: Resultattavle for gennemførelsen af den social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
(6452/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og
giver adgang for alle
(6453/01) - COM(01)0116

•  Rapport fra Rådet (uddannelse) til Det Europæiske Råd "Uddannelsessystemernes konkrete
fremtidige mål"
(5980/1/01 REV 1)

•  Konklusioner fra Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) om aspekter
vedrørende det indre marked i forbindelse med de økonomiske reformer efter Cardiff
(6704/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen: "En strategi for tjenester i det indre marked"
(5224/01)- COM(00)0888

•  Statusrapport fra Kommissionen: Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer
(7253/01) - COM(01)0130

•  Handlingsplanen "eEurope 2002":- Godkendelse af listen over supplerende benchmarking-
indikatorer
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01)  - COM(01)0140

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01) COM(01)0125

•  Chartret for små virksomheder: Årlig gennemførelsesrapport
(7125/01) - COM(01)0122
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•  Første statusrapport fra Kommissionen over realiseringen af det europæiske forsknings- og
innovationsrum
(7254/01) - SEC(01)0465

•  Udkast til rapport fra Det Europæiske Råd til Europa-Parlamentet om Den Europæiske
Unions fremskridt i 2000
(6879/01 + COR 1)

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FÄRM
(PSE)

Kosovo: Yderligere ekstraordinær
bistand i 2001

BUDG (M) 25.04.01 C5-0138/01

FÄRM
(PSE)

Aftale melle EU og Makedonien:
Indgåelse af interimsaftale

BUDG (M) 25.04.01

TURCHI
(UEN)

Galileo, program for satellitbaseret
radionavigation: resultater af
definitionsfasen

BUDG (M) 25.04.01 C5-0110/01

FERREIRA
(PSE)

Cyperns tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0108/99

FERREIRA
(PSE)

Rumæniens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0375/97

FERREIRA
(PSE)

Slovakiets tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0376/97

FERREIRA
(PSE)

Polens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0109/99

FERREIRA
(PSE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0113/99

FERREIRA
(PSE)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse CONT (M) 26.04.01 C5-0036/00

FERREIRA
(PSE)

Letlands tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0377/97

FERREIRA
(PSE)

Estlands tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0110/99

FERREIRA
(PSE)

Litauens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0379/97

FERREIRA
(PSE)

Bulgariens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0380/97
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

FERREIRA
(PSE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

CONT (M) 26.04.01 C4-0111/99

FERREIRA
(PSE)

Sloveniens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0112/99

FERREIRA
(PSE)

Maltas tiltrædelsesansøgning CONT (M) 26.04.01 C4-0163/99

HEATON-
HARRIS
(PPE-DE)

Tillægs- og ændringsbudget 3/2001 CONT (M) 26.04.01

STAES
(VERTS/ALE)

Kosovo: Yderligere ekstraordinær
bistand i 2001

CONT (M) 26.04.01 C5-0138/01

GRUPPE
PSE

Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling
AVS-EU i 2001

DEVE (K) 10.04.01

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Statut for det europæiske selskab ECON (M) 10.04.01 C3-0142/89

HERZOG
(GUE/NGL)

Energi: På vej mod en europæisk
strategi for energiforsyningssikkerhed
(Grønbog)

ECON (M) 10.04.01 C5-0145/01

KATIFORIS
(PSE)

Forarbejdet tobak:
Punktafgiftsstruktur og -satser (Ændr.
dir. 92/79/EØF, 92/80/EØF,
95/59/EF)

ECON (K) 10.04.01 C5-0139/01

SARTORI
(PPE-DE)

Enhedsmekanisme for mellemfristet
betalingsbalancestøtte til
medlemsstaterne (Oph. forord. (EØF)
1969/88)

ECON (K) 10.04.01 C5-0121/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Lige løn for arbejde af samme værdi EMPL (M) 04.04.01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

LAMBERT
(VERTS/ALE)

Bæredygtig miljø- og
udviklingspolitik: Forberedelse af Det
Europæiske Råd i Göteborg

EMPL (M) 05.04.01

AYUSO
GONZÁLEZ
(PPE-DE)

Energi: På vej mod en europæisk
strategi for energiforsyningssikkerhed
(Grønbog)

ENVI (M) 10.04.01 C5-0145/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Beskyttelse af dyr under transport:
Erfaringer gjort i medlemsstaterne
(dir. 95/29/EF)

ENVI (M) 10.04.01 C5-0189/01

WHITEHEAD
(PSE)

Fjernsyn uden grænser:
Gennemførelsen af direktiv
89/552/EØF

ENVI (M) 10.04.01 C5-0190/01

FLORENZ
(PPE-DE)

Maskiner (Ændr. dir. 95/16/EF) ENVI (M) 11.04.01 C5-0035/01

KRONBERGER
(NI)

Vejgodstransport: Økopoint angående
transikørsel gennem østrigsk
territorium (Ændr. protokol 9,
tiltrædelsesakten)

ENVI (M) 11.04.01 C5-0769/00

LIESE
(PPE-DE)

Det europæiske forskningsrum:
Forskning og uddannelse,
rammeprogram 2002-2006

ENVI (M) 11.04.01 C5-0171/01

MAATEN
(ELDR)

Forarbejdet tobak:
Punktafgiftsstruktur og -satser (Ændr.
dir. 92/79/EØF, 92/80/EØF,
95/59/EF)

ENVI (M) 11.04.01 C5-0139/01

GRUPPE
PPE-DE

Miljøbeskyttelse: Bekæmpelse af
kriminalitet, overtrædelser og
strafferetlige sanktioner

ENVI (K) 26.04.01 C5-0116/01

GRÖNER
(PSE)

Det europæiske forskningsrum:
Bidrag til realiseringen, flerårigt
rammeprogram 2002-2006

FEMM (M) 10.04.01 C5-0087/01



UDVALG 51

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

THEORIN
(PSE)

Tilrettelæggelse af arbejdstid: Status
for gennemførelsen af direktiv
93/104/EF (Beretning)

FEMM (M) 24.04.01 C5-0147/01

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Nice-traktaten og Den Europæiske
Unions fremtid

ITRE (M) 24.04.01

LINKOHR
(PSE)

EKSF-traktatens udløb: Kul- og
Stålfondens forskningsprogram,
retningslinjer

ITRE (K) 11.04.01 C5-0167/01

BERENGUER
FUSTER
(PSE)

Polens tiltrædelsesansøgning JURI (M) 11.04.01 C4-0109/99

BERGER
(PSE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

JURI (M) 11.04.01 C4-0111/99

FERRI
(PPE-DE)

Forsikringsmæglervirksomhed JURI (M) 11.04.01 C5-0484/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Den Europæiske Unions status som
juridisk person+

JURI (M) 11.04.01

ROTHLEY
(PSE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning JURI (M) 11.04.01 C4-0113/99

TITLEY
(PSE)

Estlands tiltrædelsesansøgning JURI (M) 11.04.01 C4-0110/99

WIELAND
(PPE-DE)

Forarbejdet tobak:
Punktafgiftsstruktur og -satser (Ændr.
dir. 92/79/EØF, 92/80/EØF,
95/59/EF)

JURI (M) 11.04.01 C5-0139/01

LEHNE
(PPE-DE)

Aftaler om finansiel
sikkerhedsstillelse

JURI (M) 24.04.01 C5-0131/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Miljøbeskyttelse: Bekæmpelse af
kriminalitet, overtrædelser og
strafferetlige sanktioner

JURI (M) 14.05.01 C5-0116/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Kapitalmarkedet, finansielle tjenester:
Anvendelse af internationale
regnskabsstandarder

JURI (K) 24.04.01 C5-0061/01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Miljøbeskyttelse: Bekæmpelse af
kriminalitet, overtrædelser og
strafferetlige sanktioner

LIBE (M) 25.04.01 C5-0116/01

POIGNANT
(PSE)

Det europæiske forskningsrum:
Bidrag til realiseringen, flerårigt
rammeprogram 2002-2006

PECH (M) 24.04.01 C5-0087/01

ATTWOOLL
(ELDR)

Bevarelse af fiskeressourcer:
Genopbygning af torskebestanden i
Det Irske Hav

PECH (K) 24.04.01 C5-0140/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Det europæiske forskningsrum:
Bidrag til realiseringen, flerårigt
rammeprogram 2002-2006

RETT (M) 25.04.01 C5-0087/01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Det europæiske forskningsrum:
Forskning og uddannelse,
rammeprogram 2002-2006

RETT (M) 25.04.01 C5-0171/01

GRUPPE
ELDR

Strykturpolitisk
førtiltrædelsesinstrument (Ændr.
forord. (EF) nr. 1267/99)

RETT (M) 25.04.01 C5-0152/01
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen : Decharge for 1999 -
Handlingsplan for forbedring af den finansielle forvaltning og de
finanstelle procedurer som svar på revisionsrettens anbefalinger

CONT SEC (01) 246
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgiftsudviklingen inden for EUGFL, Garantisektionen -
Alarmsystemet Nr. 1/2001 og Nr. 2/2001

AGRI
CONT

SEC (01) 415
endel.

Kommissionens udtalelse om Europa-Parlamentets beslutning af
17.11. 2000 om ombudsmanden

SEC (01) 458
endel.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Første
statusrapport over realiseringen af det europæiske forsknings- og
innovationsrum - Rapport til Det Europæiske Råd i Stockholm,
den 23.-24. marts 2001

ITRE SEC (01) 465
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgiftsudviklingen inden for EUGFL, Garantisektionen

AGRI
CONT

SEC (01) 505
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om
gennemførelsen af Fællesskabets strategi- og handlingsplan for
vedvarende energikilder (1998-2000)

ENVI
ITRE

COM (01) 69
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om
almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til
forbedring af produktionen og afsætningen af honning

AGRI COM (01) 70
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
EU's forbindelser med Den Islamiske Republik Iran

ITRE
AFET

COM (01) 71
endel.

Europa-Kommissionen: Årsrapport (1999)  - Det Europæiske
Genopbygnings- og Udviklingsprogram for Sydafrika (Rådets
forordning 2259/96)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

COM (01) 78
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen: Udnyttelse af den Europæiske
Unions potentiale - Konsolidering og udbygning af Lissabon-
strategien - Bidrag fra Europa-Kommissionen til Det Europæiske
Råds forårsmøde i Stockholm den 23.-24. marts 2001

EMPL
ECON

COM (01) 79
endel.

Meddelelse fra Kommission om styrkelse af samordningen af den
økonomiske politik i euroområdet

ECON COM (01) 82
endel.

Sjette rapport fra kommissionen om kvantitative kontingenter og
tilsynsforanstaltninger for visse andre varer end tekstilvarer med
oprindelse i Folkerepublikken Kina

ITRE COM (01) 84
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
rentegodtgørelser

EMPL
ITRE
RETT
ECON

COM (01) 86
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
de indhøstede erfaringer under det arbejde, der er udført i
henhold til Rådets direktiv 95/64/EF om statistisk registrering af
godstransport og passagerbefordring ad søvejen

RETT COM (01) 93
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Teknisk justering for 2002 af de finansielle overslag på grundlag
af udviklingen i BNI og priserne (Punkt 15 i den
interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)

BUDG COM (01) 97
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget Udvikling af
et europæisk iværksættersamfund Unionens foranstaltninger til
fordel for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

TOUT
ITRE

COM (01) 98
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget Resultattavle
for gennemførelsen af den Social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden

FEMM
EMPL

COM (01) 104
endel.

 Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i
associeringsrådet vedrørende Sloveniens finansielle bidrag for
deltagelse i Socrates-programmet og programmet for unge i årene
2001 til 2006

AFCO
BUDG
JURI

CONT

COM (01) 115
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet Nye arbejdsmarkeder i
EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle

CULT
ITRE
JURI

EMPL

COM (01) 116
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
EF-rammestrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder -
Arbejdsprogram for 2001

FEMM COM (01) 119
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet
Udbygning af Euro-middelhavssamarbejdet inden for transport
og energi

AFET
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 126
endel.

Grønbog fra Kommissionen om den fælles fiskeripolitiks fremtid ENVI
PECH

COM (01) 135
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og sociale udvalg of Regionsudvalget Hjælp til
digitalisering af små og mellemstore virksomheder

RETT
ITRE

COM (01) 136
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
eEurope 2002 - Virkning og indsatso råder

CULT
ITRE

COM (01) 140
endel.

Meddelelse fra Komissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget Indførelse af
mobilnet af tredje generation i EU: Status og vejen frem

ITRE COM (01) 141
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Omrids af en strategi til integration af miljøbeskyttelseshensyn i
den fælles fiskeripolitik

ENVI
PECH

COM (01) 143
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Statistiske oplysninger til brug for indikatorer til overvågning af
integreringen af miljøhensyn i den fælles landbrugspolitik

ENVI
AGRI

COM (01) 144
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Muligheder for at fremme dyrkningen af vegetabilske proteiner i
EU

ENVI
AGRI

COM (01) 148
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen i 2000 af
Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december
1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien
(stålstøttereglerne)

ITRE
ECON

COM (01) 151
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Styrkelse af de
transatlantiske forbindelser: fokus på strategi og resultater

ITRE
AFET

COM (01) 154
endel.

Forslag til Rådets forordning om en tilføjelse i bilaget til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af
geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter
proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

AGRI COM (01) 155
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
anvendelsen af forordning (EF) nr. 2679/98

EMPL
LIBE
JURI

COM (01) 160
endel.

Ændret forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
endel.

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

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets forordning om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira

BUDG
RETT
AGRI

COM (01) 156
endel.
CNS 000314
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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



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE60

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

MØDEPERIODEN FRA DEN 02. TIL DEN 05. APRIL 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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circulation des aliments composés
blanchissement des capitaux

accidents aériens
responsabil ité des transporteurs
produits cosmétiques
coordination des transports

fer,route,voie navigable
ressource propre TVA
santé publique:programme 2001-2006
ports maritimes, de navigation intérieure,

et terminaux intermodaux

codécison

îles Canaries:droit communautaire
création d'un réseau judiciaire européen
programme HIPPOKRATES
programme GROTIUS, 2ème phase
programme OISIN II, 2ème phase
programme STOP II, 2ème phase

pol.comm.de la pêche:
régime de contrôle,d'inspection,de surveil lance
règlement financier:modification
cultures arables: soutien aux producteurs
Corée: principes de coopération internationale
OCM céréales+riz au Portugal

consultation

adhésion au règl n°13-H de la
comm.écon.des Nations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

fièvre aphteuse
préparatifs pour l 'introduction fiduciaire de l'€
résultats du Conseil européen de Stockholm
situation au Moyen Orient
encouragement à la production des protéïnes végétales
Maroc: accord de pêche;blocage des négociations

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

vers une Europe sans entraves pour les handicapés
problèmes environnementaux du PVC
dir.93/22/CE, services d'investissement

application des règles de conduite
modernisation

accidents lors des activités de pêche

Rapports requérant l'avis du PE

l'espace de l iberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle, 2000

régimes et fonds de pension
action privilégiée
échouage du navire "East sea"

immigration clandestine
3ème Conférence des Nations Unies sur les PMA
tarification des professions l ibérales

Questions orales

Commission des droits de l 'homme des Nations Unies
et la République de Chine

Conférence de Kyoto
Chypre:enlèvement de M.Tsiakourmas
religieuses catholiques:violences sexuelles
Pakistan: droits de l 'homme
Namimbie: droits des personnes homosexuelles
Mexique: état de situation
Somalie: assaut contre "Médecins sans frontières"

Débat d'actualité

Contrôle politique

décharge sur l 'exécution des Budgets 1998 et 1999
orientations pour la procédure budgétaire 2002

toutes les sections

Travaux budgétaires

Session AVRIL 2001 Strasbourg
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le globe en séanceDéclarations du Conseil et de la Commission
- fièvre aphteuse
- résultats du Conseil européen à Stockholm
- encouragement à la production des protéines végétales
- blocage des négociations sur l'accord de pêche avec

Chypre : droits de l'homme :
enlèvement de M. Tsiakourmas

Questions orales au Conseil et/ou à la Commission :
- avenir des régimes de pension
- action privilégiée
- Espace de liberté, sécurité et justice, 2000
- 3ème Conférence de l'ONU sur les pays les moins développés

Communication de la Commission :
- introduction fiduciaire de l'Euro

Portugal :
organisation commune des
marchés des céréales et du riz

Rép. pop. de Chine : Commission des
droits de l'homme de l'ONU

Pakistan : droits de l'homme

Namibie : droits de l'homme :
situation des personnes homosexuelles

Mexique : état de situation

Somalie : assaut contre
"Médecins sans frontières"

budget :
- 1998 : suivi budget
- 1999 : décharge budget
- 2002 : orientations budgétaires

Iles Canaries : dispositions du
droit communautaire

respect des objectifs de la Conférence
de Kyoto
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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.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets holdning
under mødeper.

Kommissionens-
holdning under

mødeper.

Beslutning nr. 1692/96/EF for så vidt angår søhavne, flod- og
kanalhavne og intermodale terminaler samt projekt nr. 8 i
bilag III

DELE 1997/0358
A5-0111/2001

Piecyk

COD ***III fælles udkast godkendt 05/04/01 …/… de Palacio
04/04/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til
hvidvaskning af penge

LIBE 1999/0152
A5-0090/2001

Lehne

COD ***II fælles holdning ændret 05/04/01 …/… Bolkestein
04/04/01
Fischler
05/04/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger
og om ophævelse af Kommissionens direktiv 91/357/EØF

AGRI 2000/0015
A5-0079/2001

Graefe zu
Baringdorf

COD ***II fælles holdning ændret 05/04/01 …/… Fischler
05/04/01

Byrne
05/04/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår
anvendelsen af ENS 95 ved fastsættelsen af
medlemsstaternes bidrag til de momsbaserede egne
indtægter

BUDG 2000/0241
A5-0101/2001

Haug

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 03/04/01 …/… Schreyer
03/04/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syvende ændring
af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

ENVI 2000/0077
A5-0095/2001
Roth-Behrendt

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 03/04/01 …/… Liikanen
02/04/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets holdning
under mødeper.

Kommissionens-
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af
et program for Fællesskabets indsats på sundhedsområdet

ENVI 2000/0119
A5-0104/2001

Trakatellis

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 04/04/01 …/… Byrne
03/04/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om ændring af forordning (EF) nr. 2027/97 om
luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker

RETT 2000/0145
A5-0093/2001

Sanders-ten-Holte

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… de Palacio
04/04/01

Europa-Parlamentet og Rådets forordning
om støtte til samordning af transport ad jernbane, landevej og
indre vandveje

RETT 2000/0023
A5-0096/2001

Camisón Asensio

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… de Palacio
04/04/01

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs
tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas
regulativ nr. 13-H vedrørende typegodkendelse af personbiler
for så vidt angår deres bremser

ITRE 1999/0263
A5-0085/2001
Matikainen-
Kallström

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 03/04/01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om ændring af
finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget

CONT 2000/0135
A5-0100/2001

van Hulten

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 05/04/01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk retligt
netværk for civil- og handelssager

LIBE 2000/0240
A5-0091/2001

Kessler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Vitorino
04/04/01

Rådets beslutning om indførelse af et tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for
forebyggelse af kriminalitet (Hippokrates)

LIBE 2000/0304
A5-0094/2001

Kessler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Vitorino
04/04/01

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af
tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for aktørerne inden for retsvæsenet
(Grotius II, på det generelle og strafferetlige område)

LIBE 2000/0339
A5-0094/2001

Kessler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Vitorino
04/04/01

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af
tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for de retshåndhævende
myndigheder i EU’s medlemsstater (Oisin II)

LIBE 2000/0340
A5-0094/2001

Kessler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Vitorino
04/04/01



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 67

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets holdning
under mødeper.

Kommissionens-
holdning under

mødeper.

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af et
tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogram for personer med ansvar for
bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af
børn (Stop II)

LIBE 2000/0341
A5-0094/2001

Kessler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Vitorino
04/04/01

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF)
nr. 1911/91 om anvendelse af fællesskabsretten på De
Kanariske Øer

JURI 2001/0038
A5-0089/2001
Medina Ortega

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 03/04/01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelsen på Det Europæiske
Fællesskabs vegne af en brevveksling om bekræftelse af den
fælles forståelse af, at Republikken Korea tiltræder
principperne for internationalt forsknings- og
udviklingssamarbejde inden for intelligente
fremstillingssystemer mellem Det Europæiske Fællesskab og
Amerikas Forenede Stater, Japan, Australien, Canada samt
EFTA-landene Norge og Schweiz

ITRE 2000/0288
A5-0107/2001

Ford

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 03/04/01 uden forhandl. uden forhandl.

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for
producenter af visse markafgrøder

AGRI 2001/0043
A5-0117/2001

Auroi

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Fischler
04/04/01

Den fælles markedsordning for korn og ris i Portugal AGRI 2000/0295
C5-0716/2000

uden betænkning

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 04/04/01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets beslutning om tilskud fra Fællesskabet til bestemte
udgifter, som medlemsstaterne afholder til iværksættelse af
kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den
fælles fiskeripolitik

PECH 2000/0273
A5-0098/2001

Jové Peres

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05/04/01 …/… Fischler
05/04/01
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II. Ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens dele Vedtagne æf.Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

Parlaments-
udv.
antal

vedtagne
ændrings-

forslag

Titel

I

hen-
vis-
nin-
ger

II

betragt-
ninger

III

artikler
dele

IV

Bilag

V

på mødet

=I+II+III+IV+V

fra de
politiske
grupper

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og om
ophævelse af Kommissionens direktiv 91/357/EØF

2000/0015
AGRI

Graefe zu
Baringdorf

A5-0079/2001
***II

8 0 0 4 4 0 8 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod
anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge

1999/0152
LIBE

Lehne
A5-0090/2001

***II

27 0 0 2 13 0 15 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syvende ændring af
Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

2000/0077
ENVI

Roth-Behrendt
A5-0095/2001

***I

30 0 0 8 22 1 31 7

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et
program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-
2006)

2000/0119
ENVI

Trakatellis
A5-0104/2001

***I

106 0 0 48 33 29 110 7
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Vedtagne æf. til retsaktens dele Vedtagne æf.Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

Parlaments-
udv.
antal

vedtagne
ændrings-

forslag

Titel

I

hen-
vis-
nin-
ger

II

betragt-
ninger

III

artikler
dele

IV

Bilag

V

på mødet

=I+II+III+IV+V

fra de
politiske
grupper

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår anvendelsen
af ENS 95 ved fastsættelsen af medlemsstaternes bidrag til de
momsbaserede egne indtægter

2000/0241
BUDG
Haug

A5-0101-2001
***I

3 0 0 3 0 0 3 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers
erstatningsansvar i tilfælde af ulykker

2000/0145
RETT

Sanders-ten
Holte

A5-0093/2001
***I

18 0 0 4 14 0 18 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til
samordning af transport ad jernbane, landevej og indre vandveje

2000/0023
RETT

Camisón
Asensio

A5-0096/2001
***I

36 0 0 16 19 0 35 4

Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk retligt netværk
for civil- og handelssager

2000/0240
LIBE

Keßler
A5-0091/2001

*

11 0 0 4 9 0 13 2

Rådets beslutning om indførelse af et tilskyndelses-, udvekslings-
, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for forebyggelse af
kriminalitet (Hippokrates)

2000/0304
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0
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Vedtagne æf. til retsaktens dele Vedtagne æf.Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

Parlaments-
udv.
antal

vedtagne
ændrings-

forslag

Titel

I

hen-
vis-
nin-
ger

II

betragt-
ninger

III

artikler
dele

IV

Bilag

V

på mødet

=I+II+III+IV+V

fra de
politiske
grupper

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for
aktørerne inden for retsvæsenet (Grotius II, på det generelle og
strafferetlige område)

2000/0339
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogrammet for de
retshåndhævende myndigheder i EU’s medlemsstater (Oisin II)

2000/0340
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Rådets beslutning om indførelse af anden fase af et
tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogram for personer med ansvar for bekæmpelse af
menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn (Stop II)

2000/0341
LIBE

Keßler
A5-0094/2001

*

1 0 0 1 0 0 1 0

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af
visse markafgrøder

2001/0043
AGRI
Auroi

A5-0117/2001

6 0 0 3 3 0 6 0

Rådets beslutning om tilskud fra Fællesskabet til bestemte
udgifter, som medlemsstaterne afholder til iværksættelse af
kontrol-, inspektions- og overvågningsordninger for den fælles
fiskeripolitik

2000/0273
PECH

Jové Peres
A5-0098/2001

*

7 0 0 3 4 0 7 0
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III. Lovgivningmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Rådets afgørelse om yderligere
ekstraordinær finansiel bistand til
Kosovo

2001/0045
05/04/01

AFET

Denne afgørelse vedrører ekstraordinær
finansiel støtte på op til 30 mio. EUR til
UNMIK, da Kosovos muligheder i høj
grad afhænger af ekstern officiel bistand,
for at kunne etablere, genstarte eller
fortsætte væsentlige administrative
funktioner i denne provins.

Fornyet og godkendt aktion i
lovgivningsprogrammet for 2001.

UNMIK skønner, at Kosovos
behov for ekstern bistand i 2001
vil nå op på 90 mio. EUR (uden
investeringsudgifter). Der
foreslås et fællesskabsbidrag på
op til 30 mio. EUR for at dække
en væsentlig del af dette behov.
Resten burde kunne dækkes af
andre bilaterale donorer.

Henvisning til Det Økonomiske og
Finansielle Udvalg, der siden
iværksættelsen af tredje fase i
ØMU'en har erstattet Det Monetære
Udvalg, jf. traktatens art. 114., stk.
2.

Rådets forordning om indførelse af en
enhedsmekanisme for mellemfristet
betalingsbalancestøtte til
medlemsstaterne

2001/0062
02/04/01
ECON

Denne forordning skal indføre en
mekanisme for mellemlang
fællesskabsstøtte i form af lån til
medlemsstater, der har vanskeligheder
eller er i fare for at komme i
vanskeligheder med
betalingsbalancebetalinger eller
kapitalbevægelsesbetalinger. Kun
medlemsstater, der er undtaget fra at
deltage i ØMU'ens tredje fase, som
defineret i traktatens artikel 122, kan
benytte denne mekanisme.

aktion overført til og godkendt i
lovgivningsprogrammet for 2001

Da lån og garanti stilles på
samme vilkår er den finansielle
virkning begrænset til
garantisummen i tilfælde af en
debitors fallit; ifølge
bestemmelserne i forordning
1969/88 er det samlede
garantibeløb begrænset til 16
mia. €.

Henvisning til Det Økonomiske og
Finansielle Udvalg, der siden
iværksættelsen af tredje fase i
ØMU'en har erstattet Det Monetære
Udvalg, jf. traktatens art. 114., stk.
2.

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om aftaler om finansiel
sikkerhedsstillelse

2001/0086
05/04/01
ECON

I dette direktiv fastsættes den
fællesskabsordning, der gælder for
aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse
mellem en leverandør og en
garantitager: denne retsakt henviser til
chartret om EU's grundlæggende
rettigheder.

aktion overført til og godkendt i
lovgivningsprogrammet for 2001

Ingen indvirkning for
aktionsbevillingernes
vedkommende. Personale og
administration, der indgår i
driftsudgifterne, dækkes under
Kommissionens nuværende
ressourcer.

Oprettelse af et forskriftsudvalg,
Værdipapirudvalget, jf. artikel 5 i
afgørelse 1999/468/EF;
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Rådets direktiv om ændring af
direktiv 92/79/EØF, direktiv
92/80/EØF og direktiv 95/59/EF
for så vidt angår
punktafgiftsstrukturen og –
satserne for forarbejdet tobak

2001/0063
05/04/01
ECON

Med dette direktiv gennemføres der
væsentlige ændringer af den nuværende
lovgivning, men iværksættes dog ikke et
nyt system.

ny aktion i
lovgivningsprogrammet for 2001

foreligger ikke foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om strafferetlig beskyttelse af
miljøet

2001/0076
02/04/01

ENVI

Med dette direktiv styrkes den effektive
gennemførelse af fællesskabsretten om
miljøbeskyttelse, idet der fastsættes en
minimumsramme for strafferetlig aktion;
denne retsakt henviser til chartret om
EU's grundlæggende rettigheder.

ny aktion i
lovgivningsprogrammet for 2001

foreligger ikke foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om anvendelse af
internationale regnskabsstandarder

2001/0044
02/04/01

JURI

Med denne forordning fastsættes
bestemmelser om vedtagelse og
anvendelse af internationale
regnskabsstandarder i EU med det
formål at forbedre det indre marked og
sikre, at de europæiske kapitalmarkeder
fungerer harmonisk og effektivt.
Hovedlinjerne er: Kommissionens
beføjelser og offentligheden, reglerne for
de europæiske selskaber;
forskriftsudvalget for regnskab; ret til
information om gennemførelsen af
bestemmelserne.

aktion overført til og godkendt i
lovgivningsprogrammet for 2001

Ingen indvirkning for
aktionsbevillingernes
vedkommende. Personale og
administration, der indgår i
driftsudgifterne, dækkes under
den nuværende bevilling til det
forvaltende GD.

Oprettelse af et forskriftsudvalg for
regnskab under Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni 1999.
Udvalgets særlige opgave kan
medføre en anderledes
sammensætning end den, der gjaldt
for kontaktudvalget, der oprettedes i
overensstemmelse med artikel 52 i
direktiv 78/660/EØF, der
udelukkende høres. Dette udvalg vil
anvende de gældende
komitologiregler.



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 73

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

Budget
Titel Stiller Reference

Mødedok.
Ordføreren

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Retningslinjerne for 2002-budgetproceduren BUDG 2000/2324
A5-0102/2001
Costa Neves

BUD Besl. vedtaget med æf.
03/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- rapport om fødevaresikkerhed. Dato: i 2002;
- etablering af en strategi på lang sigt (fødevaresikkerhed
mv. Dato: 15/09/2001;
- midtvejsrapport om budgettets gennemførelse. Dato:
juni 2001;
- fuldstændig gennemførelse af aftalen om opfølgning af
lovgivningsforslag med finansiel indvirkning;

Budgetretningslinjerne for 2002:
Sektion I - Europa-Parlamentet
Sektion II – Rådet
Sektion IV – Domstolen
Sektion V – Revisionsretten
Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII – Regionsudvalget
Sektion VIII – Ombudsmanden

BUDG 2000/2325
A5-0103/2001

Buitenweg

BUD Besl. vedtaget
03/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- fælles interinstitutionelle strategi for udvidelsen; 1. beh
FTB 2002;
- personalepolitik. Dato: marts 2002;
- se også de krav, der blev givet udtryk for under
dechargeproceduren.

Decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskabs budget for
regnskabsåret 1999

CONT 2000/2167
A5-0097/2001

Seppänen

DEC Besl. vedtaget
decharge givet

04/04/01

.../.. Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- evaluering af det reelle personalebehov. Dato: inden
traktatens udløb
- lovgivningsforslag; Dato: inden de nye medlemsstaters
tiltrædelse.
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske
Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999 –
Sektion I - Europa-Parlamentet/ Ombudsmanden

CONT 2000/2157
A5-0099/2001

Folias

DEC Besl. vedtaget
decharge givet

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- rapport om den nye ordning for tjenesterejser. Dato:
begyndelsen af 2002.
- rapport om personalepolitikken. Dato: inden 1. juli
2001.
- CCAM's kvartalsrapport;
- rapport om forskudsbetalingssystemet. Dato: inden 1.
beh. af FTB 2002.;
- rapport om besøgergrupper: Dato: inden 1. beh. af FTB
2002.
- oprettelse af en særlig gruppe for informationspolitik:
Dato: inden 1. beh. af FTB 2002.
- oprettelse af en intern revisionstjeneste: Dato: 1. januar
2002, og information af commCONT senest den 1. juli
2001;

Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske
Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999
Sektion IV – Domstolen
Sektion V – Revisionsretten
Sektion VI – DEL B, Regionsudvalget

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Besl. vedtaget med æf.
decharge givet

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
Domstol:
- information om ejendomspolitikken. Dato: inden 1. beh.
af FTB 2002.
- udnævnelse af revisor og forelæggelse af en rapport.
Dato: 99/99/9999;
Revisionsret:
- udnævnelse af revisor og forelæggelse af en rapport.
Dato: 99/99/9999;
- revision i Rådet. Dato: 99/99/9999;
Regionsudvalg:
- udnævnelse af revisor og forelæggelse af en rapport.
Dato: 99/99/9999;
Mht. agenturerne anmodes Kommissionen:
- systematisk fremsendelse af de gennemførte
revisioner.
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Decharge for gennemførelsen af Den Europæiske
Unions almindelige budget for regnskabsåret 1999
Sektion IV - DEL A, Det Økonomiske og Sociale Udvalg

CONT 2000/2156
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Besl. vedtaget
decharge udsat

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- færdiggørelse af OLAF's undersøgelser. Dato: snarest
muligt, forudsætning for tildeling af decharge 1996-1999;
- evalueringsrapport om ØSU's aktiviteter. Dato:
99/99/9999;
- udnævnelse af intern revisor. Dato: 99/99/9999;

Decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for
Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af
Centrets budget for regnskabsåret 1999

CONT 2000/2165
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Besl. vedtaget med æf.
decharge givet

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
ekstern evalueringsrapport + handlingsplan. Dato: inden
udgangen af 2001

Decharge for regnskabsåret 1999 til bestyrelsen for Det
Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene, Dublin

CONT 2000/2166
A5-0108/2001
van der Laan

DEC Besl. vedtaget med æf.
decharge givet

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
ekstern evalueringsrapport + handlingsplan
Dato: inden udgangen af 2001.

Decharge for den økonomiske forvaltning af 6., 7. og 8.
Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1999

CONT 2000/2164
A5-0109/2001

Rühle

DEC Besl. vedtaget
decharge udsat

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- fremsendelse af oplysninger om OLAF-undersøgelsen
Dato: 99/99/9999, forudsætning for tildeling af decharge
1996-1999;

Decharge for regnskabsåret 1998
sektion III Kommissionen

CONT 2000/2263
A5-0112/2001

Stauner

DEC Besl. vedtaget med æf.
04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- sikkerhedserklæring: Dato: senest i 2003.
- enkelte etapeplaner: Dato: 1. oktober 2001
- gentagelse af krav fra tidligere anmodninger.
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 1999

CONT 2000/2155
A5-0113/2001

Blak

DEC Besl. vedtaget med æf.
decharge givet

04/04/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- oprettelse af et effektivt regnskabssystem og effektive
procedurer. dato: i 2003.;
- fastsættelse af statusrapport: Dato: halvårlig.
- revision af rammeaftalens del om fremsendelse af
dokumenter
- egne indtægter: indførelse af en korrektionsprocedure
- EUGFL, Garanti: supplerende
undersøgelser/informationer om skummetmælk. vin:
Dato: budgetproceduren 2002;
- strukturfondene: iværksættelse af en procedure for
kontoafstemning; forenkling af overtrædelsesproceduren
- Revisionsret: Forbedring af DAS-metoderne og for
samarbejdet med de nationale revisionsretter;
offentliggørelse af revisionskontroller, iværksættelse af et
flerårigt aktivitetsprogram; gennemførelse af
specialrevisioner; offentliggørelse af erklæringer om
økonomiske interesser;
- OLAF: afklaring af informationspolitik.
Kommissionen: etaperapporter om følgende spørgsmål:
tilbagevirkende kraft og proportionalitet, hør, svig i
mælkesektoren, udvidelse, fødevarehjælp til Rusland.
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Den politiske kontrol

Stiller

Titel

Reference
 Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-
24. marts 2001 i Stockholm – Situationen i
Mellemøsten

Råd/ Kommission
B5-0239/2001

Redegørelse med
forhandling

Fæll. besl. forkastet
05/04/01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

foreligger ikke

Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-
24. marts 2001 i Stockholm - Værdipapirmarkederne

Råd/ Kommission
B5-0244/2001

Redegørelse med
forhandling

Besl. vedtaget
05/04/01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Opfølgning:
- etablering af et europæisk værdipapirmarked. Dato: 31/12/2003 ;
- opførelse på regeringskonferencens dagsorden af bindende
indskærpningsmekanisme: Dato: 2004

Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-
24. marts 2001 i Stockholm - Udenrigspolitikken

Råd/ Kommission
B5-0252/2001

Redegørelse med
forhandling

Fæll. besl. vedtaget med
æf.

05/04/01

Persson
04/04/01

Prodi
04/04/01

Opfølgning:
- udsendelse af en særlig udsending for UNMIK til Kosovo;
- styrkelse af kontrollen med importerede produkter fra Israel;
- indsættelse af et inspektionshold i de palæstinensiske territorier;
- indførelse af fleksible forbindelser til den russiske region
Kaliningrad;
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Mund- og klovesyge Kommissionen
B5-0304/2001

Redegørelse med
forhandling

Fæll. besl. vedtaget med
æf.

05/04/01

…/… Byrne
03/04/01

Opfølgning:
- vaccinationsforanstaltninger ;
- foranstaltninger vedrørende fødevareaffald og skadeserstatning;
- foranstaltninger til begrænsning og forbud mod dyretransport:
- en undersøgelse og en rapport om de foranstaltninger, der skal
vedtages.

Forberedelserne til indførelse af euroen Kommissionen
Redegørelse

…/… …/… Solbes Mira
03/04/01

foreligger ikke

Blokering i forhandlingerne om fiskeriaftalen mellem Den
Europæiske Union og Kongerige Marokko

Kommissionen

Redegørelse
Kommissionen

…/… …/… Fischler
05/04/01

foreligger ikke

FN's Menneskerettighedskommission og Folkerepublikken
Kina

Politiske grupper
B5-0269/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
Medlemsstaterne: forelægge indbydelse, evt. sammen med USA;
beslutning om dette spørgsmål.

Beslutning om Kyoto-konferencens målsætninger Politiske grupper
B5-0267/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
Ratificering af Kyoto-protokollen. Dato: inden Rio-konferencen i
2002

Bortførelsen af Panicos Tsiakourmas på Cypern Politiske grupper
B5-0266/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- heldig afslutning på sagen; lægekontrol er siden ydet
- der skal findes en fredelig løsning på det kypriotiske spørgsmål.
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Seksuelle overgreb på kvinder, navnlig katolske Politiske grupper
B5-0261/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- ophavsmændene skal bringes for retten
- Vatikanet: religiøse kvinder skal gengives deres stillinger
- National Catholic Reporter: offentliggørelse af rapporterne

Menneskerettighedssituationen i Pakistan Politiske grupper
B5-0265/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- løsladelse af alle tilbageholdte. Dato: straks
- ophævelse af forbud mod politiske møder
- ophør med enhver form for støtte til talibanregimet i Afghanistan
- forelæggelse fa støtteprogrammer for ngo'er
(menneskerettigheder)

Homoseksuelles rettigheder i Namibia Politiske grupper
B5-0264/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- foranstaltninger til at overtale den namibiske regering til fremover
at undgå antihomoseksuelle episoder
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Situationen i Mexico Politiske grupper
B5-0262/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- vedtagelse af loven om de indfødte kulturers rettigheder
- vedtagelse af foranstaltninger til fremme af de indfødte samfunds
udvikling;

Situationen i Somalia og gidseltagningen af
nødhjælpsarbejdere

Politiske grupper
B5-0263/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Lamy
05/04/01

Opfølgning:
- øjeblikkelig frigivelse af gidslerne
- åbning af en dialog mellem GNT og de øvrige berørte parter
- styrkelse af den internationale nødhjælp
- fællesskabsforanstaltninger til støtte for befolkningen

Ajourføring af visse juridiske aspekter ved EU-interne
investeringer

Politiske grupper
B5-0249/2001

QUO-Råd/
Kommission

Fæll. besl. vedtaget
05/04/01

…/… Bolkestein
03/04/01
Fischler
05/04/01

Opfølgning:
- vedtagelse af et lovgivningsforslag. Dato 99/99/9999
- forslag til direktiv. Dato: straks.

Gennemførelsen af reglerne for god forretningsskik i
henhold til artikel 11 i investeringsservicedirektivet
(93/22/EØF)

2001/2038
ECON

A5-0105/2001
COS

Besl. vedtaget
03/04/01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Opfølgning:
- revision af investeringsservicedirektivet. Dato: 99/99/9999.

Ajourføring af investeringsservicedirektivet (93/22/EØF) 2001/2039
ECON

A5-0106/2001
COS

Besl. vedtaget
03/04/01

.../.. Bolkestein
02/04/01

Opfølgning:
- revision af direktiv 93/22/EF. Dato: 99/99/9999
- fastsættelse af frist for medtagelse af små investorer i reglen om
oprindelseslandet. Dato 01/01/2002;
- gennemførelse af det indre marked for tjenesteydelser. Dato:
udgang af indeværende valgperiode, 2004.

EU-initiativer vedrørende de fremtidige pensionsordninger,
herunder pensionsfonde i Europa

ECON
B5-0165/2001
QUO-Kommis.

…/… …/… Bolkestein
02/04/01

foreligger ikke

Takster for liberale erhverv JURI
B5-0247/2001
QUO-Kommis.

Besl. vedtaget med æf.
05/04/01

…/… Fischler
05/04/01

Opfølgning:
- analyse og fjernelse af hindringer for grænseoverskridende
tjenesteydelser. Dato: hurtigt
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På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede 2000/2296
EMPL

A5-0084/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
04/04/01

…/… Diamanto-
poulou

03/04/01

understregning af principper bl.a. i chartret om grundlæggende
rettigheder
Opfølgning:
- handlingsprogram. Dato: fra 2004
- direktivforslag; Dato: senest ved udløbet af 2003
- undersøgelse om adgang til ejendomsmarkedet. Dato: straks.
- lovgivningsmæssigt forslag. Dato. Med henblik på revision af
direktivet om elevatorer i 2002 (95/16/EF)
- bevarelse af en særlig forskningsdel i det 6. rammeprogram for
F&U, dok.nr : 2001/0053
forskellige data at medtage i handlingsplanen om beskæftigelse i
2001, de nye lovgivningsmæssige forslag:
- oprettelse af en interinstitutionel gruppe.

Miljøaspekterne i forbindelse med PVC 2000/2297
ENVI

A5-0092/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
03/04/01

.../.. Liikanen
02/04/2001

Opfølgning:
- lovgivningsmæssige forslag med forskellige frister
- udvidelse af strategien til kandidatlandene. Dato: inden
tiltrædelsen;

Sikkerhed og ulykkesårsager i forbindelse med fiskeri 2000/2028
PECH

A5-0087/2001
INI

Fæll. besl. vedtaget med
æf.

05/04/01

…/… Fischler
05/04/01

Opfølgning:
- direktivforslag. Dato: 99/99/9999
- forslag til rammedirektiv. Dato: 99/99/9999
- grønbog. Dato: 2002;
- generel lovgivningsramme. Dato: 99/99/9999;
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De Forenede Nationers tredje konference om de mindst
udviklede lande (Bruxelles, den 14. - 20. maj 2001)

DEVE
B5-0246/2001

QUO-Råd/
Kommission

Besl. vedtaget med æf.
05/04/01

Danielsson
04/04/01

Lamy
04/04/01

Opfølgning:
- handlingsprogram for de mindst udviklede lande
- bekræftelse af forpligtelserne fra Rio;
- fuldstændig annullering af gælden
- oprettelse af en garantifond
- indførelse af nationale planer;



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 83

Bulletin 14.05.2001 - DA - PE 299.528

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, som Kommissionen har givet underretning om under mødeperioden i februar I og II 2001.
Retsakterne er inddelt i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse;
Graden af accept af ændringsforslagene på hvert enkelt område og samlet er vist i procentsats.
100% betyder således, at Kommissionen har kunnet acceptere alle de ændringsforslag. som Parlamentet har vedtaget.

Lovgivningsmæssige tekster

Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

emne
anvendelses-

område
definitioner
rettigheder

og
forpligtelser

overgangs-
best.,

endelige
bestemmel-

ser
undtagelser
forlængelser

finansielle
aspekter

gennemfø-
relsesbeføjel-

ser

underret-
ning af EP

samlet grad
af accept

Bemærkninger

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

2000/0121
RETT

A5-0037/2001
COD ***I

55,00% 60,00% ingen æf. ingen æf. 60,00% 56,00% Rådet af transportministre vedtog en fælles indstilling
den 21. december 2001, og oplysninger fra Rådets
arbejdsgruppe om søfart tyder på, at Rådet vil kunne
tilslutte sig Parlamentets udtalelse. En fælles holdning
forventes derfor til april, måske allerede i forbindelse
med rådsmødet den 5.-6. april. Parlamentet kan
muligvis acceptere den fælles holdning i henhold til
traktatens artikel 251, stk. 2, litra a.

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

A5-0031/2001
COD ***I

70,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 74,29% Forventet ændring af forslaget: slutningen af april 2001
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

emne
anvendelses-

område
definitioner
rettigheder

og
forpligtelser

overgangs-
best.,

endelige
bestemmel-

ser
undtagelser
forlængelser

finansielle
aspekter

gennemfø-
relsesbeføjel-

ser

underret-
ning af EP

samlet grad
af accept

Bemærkninger

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

2000/0237
RETT

A5-0031/2001
COD ***I

50,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 66,67% Forventet ændring af forslaget: slutningen af april 2001

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

2000/0292
PECH

A5-0042/2001
CNS *

0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Rådet vedtog forordningen med skriftlig procedure den
14. februar 2001

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

1997/0359
JURI

A5-0043/2001
COD ***II

100,00% 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Det svenske formandskab agter af afslutte proceduren
og acceptere disse ændringer i COREPER snarest
muligt. Vedtages af Rådet som et A-punkt.

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

A5-0039/2001
COD ***II

53,33% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 53,33% Forventet tidspunkt for Rådets andenbehandling: marts
2001; forslagets endelige vedtagelse: maj 2001

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

2000/0080
ENVI

A5-0025/2001
COD ***I

34,78% ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. 33,33% EP og Rådet har samme holdning mht. ingredienser,
der kan indgå i kosttilskud (ingredienser med en
ernæringsmæssig eller fysiologisk funktion) og
Kommissionen accepterede EP's ændringer og
indførte de nødvendige præciseringer. EP støtter
kommissionsforslaget om at gøre videnskabelig
risikoanalyse til grundlaget for maksimumsværdierne
for vitaminer og mineraler i kosttilskud i stedet for
princippet om det ernæringmæssige behov. Dette
forhold skulle lette rådsformandskabets opgave med at
finde et flertal, men kræver en del arbejde, hvorfor
Kommissionen bør forblive årvågen og opretholde en
fast linje med hensyn til sit forslag..
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

emne
anvendelses-

område
definitioner
rettigheder

og
forpligtelser

overgangs-
best.,

endelige
bestemmel-

ser
undtagelser
forlængelser

finansielle
aspekter

gennemfø-
relsesbeføjel-

ser

underret-
ning af EP

samlet grad
af accept

Bemærkninger

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

A5-0015/2001
COD ***I

35,56% 32,73% ingen æf. ingen æf. 40,00% 35,29% Rådets fælles holdning forventes til marts eller juni
2001.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på
beskæftigelsesområdet

2000/0195
EMPL

A5-0018/2001
COD ***I

76,67% ingen æf. 0,00% 0,00% ingen æf. 61,33% Forslaget forventes ikke vedtaget af Rådet og
Parlamentet under førstebehandlingen. Rådet er i
øjeblikket i færd med at formulere en fælles holdning,
som forventes klar på et COREPER-møde i
begyndelsen af april og formelt kan vedtages på et
efterfølgende rådsmøde.

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
CNS *

0,00% ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% Rådet accepterede ingen af ændringsforslagene.
Forslaget vedtoges den 26. februar 2001; EFT L 58,
28/02/2001

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

2000/0070
EMPL

A5-0026/2001
COD ***I

100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Forslaget forventes vedtaget under
førstebehandlingen. Rådet accepterede den 6. marts
at overtage alle Parlamentets ændringer under
førstebehandlingen og besluttede, at forslaget efter
revision af jurist-lingvisterne ville kunne vedtages som
et A-punkt på et efterfølgende rådsmøde.

Rådets forordning om støtte til
bomuldsproduktionen

1999/0202
AGRI

A5-0022/2001
CNS *

0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Kommissionen agter ikke formelt at ændre forslaget.
Forslaget var på dagsordenen for mødet i Rådet
(landbrug) den 19.-20-03-2001

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

2000/0252
AGRI

A5-0035/2001
CNS *

0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Kommissionen agter ikke formelt at ændre forslaget.
Forslaget drøftedes den 27. november 2000 i CSA og
vil blive vedtaget som et A-punkt på et kommende
rådsmøde.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

emne
anvendelses-

område
definitioner
rettigheder

og
forpligtelser

overgangs-
best.,

endelige
bestemmel-

ser
undtagelser
forlængelser

finansielle
aspekter

gennemfø-
relsesbeføjel-

ser

underret-
ning af EP

samlet grad
af accept

Bemærkninger

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige
beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om fælles rammebestemmelser for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

2000/0184
ITRE

A5-0053/2001
COD ***I

61,82% ingen æf. ingen æf. 16,67% 66,67% 57,81% Det ændrede forslag forventes vedtaget i starten af
april. Det endelige forslag forventes ikke vedtaget før i
slutningen af 2001. Der vil ikke være tilslutning til dette
direktiv under førstebehandlingen. Politisk enighed om
en fælles holdning forventes den 4. april. Formel fælles
holdning kan næppe forventes før i juli 2001.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om adgang til og samtrafik mellem elektroniske
kommunikationsnet og tilhørende faciliteter

2000/0186
ITRE

A5-0061/2001
COD ***I

71,05% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 71,79% Det ændrede forslag forventes vedtaget i starten af
april. endelig vedtagelse forventes ikke at ske før
udgangen af 2001. Der vil ikke være tilslutning til dette
direktiv under førstebehandlingen. Politisk enighed om
en fælles holdning forventes den 4. april. Formel fælles
holdning kan næppe forventes før i juli 2001.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om tilladelser for elektroniske kommunikationsnet
og –tjenester

2000/0188
ITRE

A5-0062/2001
COD ***I

54,55% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 54,55% Det ændrede forslag forventes vedtaget i starten af
april. Endelig vedtagelse vil næppe finde sted før sidst
i 2001. Der vil ikke være tilslutning til dette direktiv
under førstebehandlingen. Politisk enighed om en
fælles holdning forventes den 4. april. Formel fælles
holdning kan næppe forventes før i juli 2001.

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 Guinea om fiskeri
ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2000 til
december 2001

2000/0287
PECH

A5-0044/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Kommissionen agter ikke at ændre forslaget.
Forordningen forventes snarest vedtaget af Rådet.

Forslag til Rådets forordning om en
dokumentationsordning for fangster af
Dissostichus spp

2000/0171
PECH

A5-0045/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter ikke at ændre forslaget.
Forordningen forventes snarest vedtaget af Rådet
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

emne
anvendelses-

område
definitioner
rettigheder

og
forpligtelser

overgangs-
best.,

endelige
bestemmel-

ser
undtagelser
forlængelser

finansielle
aspekter

gennemfø-
relsesbeføjel-

ser

underret-
ning af EP

samlet grad
af accept

Bemærkninger

Forslag til Rådets beslutning om EF-tilskud til
delvis dækning af visse udgifter til gennemførelse
af forvaltningsforanstaltninger for stærkt
vandrende fiskearter

2000/0268
PECH

A5-0046/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% Kommissionen agter ikke at ændre forslaget.
Forordningen forventes snarest vedtaget af Rådet.
sandsynligvis som et A-punkt.

Forslag til Rådets forordning om visse
kontrolforanstaltninger for fiskeri efter visse
bestande af stærkt vandrende fiskearter

2000/0253
PECH

A5-0047/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Forslaget vil ikke blive ændret. Formandskabet vil
fremlægge et kompromis med forpligtelse til en rapport
til Parlamentet hvert tredje år. Rådet forventes at
vedtage forordningen i april 2001..

Rådets forordning om tredje ændring af forordning
(EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af
fiskeressourcerne gennem tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af unge marine
organismer

2000/0215
PECH

A5-0048/2001
CNS *

100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% Der var foreslået en ændring, som Kommissionen
accepterede og formelt vil overtage i rådsforslaget.
Rådet forventes at vedtage forordningen i april 2001.

Forslag til Rådets forordning om tekniske
bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af
stærkt vandrende fiskearter

2000/0149
PECH

A5-0051/2001
CNS *

22,22% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 22,22% Forslaget vil ikke blive ændret. Tilpasningen af bilag I
om de artsnavne, der omtales i artikel 8 og 9, vil ske ii
Rådet. Rådet vil kunne vedtage det som et A-punkt en
af de kommende uger..

Udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af
listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal
være i besiddelse af visum ved passage af de
ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav

2000/0030
LIBE

A5-0056/2001
CNS *

0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Rådets visumgruppe har på sit møde den 7. marts
2001 behandlet EP's udtalelse. Der var enighed om at
overtage ændring 9 efter en forudgående redaktionel
bearbejdelse. I ændring 9 fastsættes det, at
medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i
EFT meddeler Kommissionen, hvilke ordninger de
anvender for flygtninge og statsløse mht. visum. Rådet
(RIA) vedtog akten den 15. marts 2001. EFT L 81 af
12.11.1994.



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 34
Type: http:

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu
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