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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 15/01 Ikkeryger-områder i Bruxelles og Strasbourg

Nr. 16/01 Overholdelse af frister

Nr.17/01 Gennemførelse af artikel 14 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og
andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (FID)

Nr. 18/01 Offentliggørelse på Internettet af registret over Europa-Parlamentets
medlemmers økonomiske interesser

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

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

På mødet den 14. maj 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Michel Ange SCARBONCHI

var valgt i stedet for André LAIGNEL (PSE/FR) med virkning fra den 5. april 2001.

* * *
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SPØRGETID (B5-0169/01) den 15. og 16. maj 2001

30 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Den fælles markedsordning for sukker H-0323/01

Per GAHRTON Euroråd H-0325/01

Yasmine BOUDJENAH Vestsahara H-0329/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Fire afrikanske emigranter omkommet ved Tarifa ved
den andalusiske kyst

H-0330/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Visumpligt for colombianske statsborgere ved indrejse i
EU

H-0335/01

Christa KLASS Betænkning af Christa Klaß, MEP, om handel med
vegetativt formeringsmateriale af vin

H-0338/01

Jonas SJÖSTEDT Svensk undtagelse for så vidt angår EU-dokumenters
offentlighed

H-0340/01

Ioannis MARINOS Rådets holdning til Tyrkiets voldshandlinger H-0342/01

William NEWTON
DUNN

WEU's satellitcenter i Torrejon H-0348/01

Alexandros ALAVANOS Erklæringer fra USA's præsident om Kyoto-
konventionen

H-0352/01

Lennart SACRÉDEUS Minde om Holocaust H-0353/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Kulmulefiskeriet: alvorlig forskelsbehandling som følge
af en mere omfattende nedskæring i zone VIII
(Biscayabugten)

H-0356/01

Esko SEPPÄNEN Militærkomitéens formand H-0357/01

María IZQUIERDO
ROJO

Associeringsaftalen med Algeriet og kvindernes
situation

H-0359/01

Niall ANDREWS Algeriet H-0377/01

Manuel MEDINA
ORTEGA

"All but weapons"-aftalen H-0366/01
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Handel med børn i Afrika H-0432/01

Claude MORAES Børneslaveri og børnearbejde H-0393/01

Myrsini ZORBA Slavehandel med børn i kakaoplantagerne og
chokoladeindustrien

H-0424/01

María IZQUIERDO
ROJO

Associeringsaftalen med Algeriet og kvindernes situation H-0360/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Bekæmpelse af fattigdom i Grækenland H-0322/01

Jonas SJÖSTEDT ØKOFINs advarsel mod Irland H-0361/01

Astrid THORS Samordning af EU-landenes synspunkter i IMF og
Verdensbanken

H-0385/01

Hr. FISCHLER

Josu ORTUONDO
LARREA

Trawlfiskeri efter kulmule H-0326/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Reform af strukturerne i Generaldirektoratet for Fiskeri H-0331/01

Stavros XARCHAKOS Brande og genplantning i Grækenland H-0336/01

Fru DIAMANTOPOULOU

Glyn FORD Forskelsbehandling på grund af køn H-0349/01

Alexandros ALAVANOS Forsikringskasser i Grækenland H-0350/01

Richard HOWITT Kommissionens kommende grønbog om virksomheders
sociale ansvar

H-0363/01

Maj THEORIN Ligeløn H-0365/01
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MAJ 2001

Institution
Antal
indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren
fraværende)

Spørgsmål
taget
tilbage af
spørgeren

Spørgsmål
allerede
opført på
dagsorenen

Institutionernes
 repræsentanter

Rådet 44 16 22 6 0 2 4 DANIELSSON

Kommissionen 68 14 53 5 1 0 0 PATTEN
SOLBES MIRA
FISCHLER
DIAMANTOPOULOU

I alt 112 30 75 11 1 2 4
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 27

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 74

4/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Øjeblikkelig våbenhvile i Angola 28.03.2001 28.06.2001 26

                                                
1 Situationen pr. 17/05/2001
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5/2001 304.261 Per GAHRTON Truet ulveart i Sverige og Norge 04.04.2001 04.07.2001 12

6/2001 305.003 Marie Anne ISLER BÉGUIN,
Didier ROD, Michel ROCARD og
Marialiese FLEMMING

Beskyttelse af koralrevet i Ny Kaledonien 07.05.2001 07.08.2001 15

7/2001 305.057 André BRIE, Pernille FRAHM, Jan
Joost LANGENDIJK, Maj Britt
THEORIN og Jan Marinus
WIERSMA

Nationalt missilforsvar 14.05.2001 14.08.2001 23
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 85/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den kommende valgproces i Nicaragua

Bruxelles, den 8. maj 2001

Den Europæiske Union følger med stor interesse forberedelserne til det kommende parlamentsvalg,
der skal afholdes i Nicaragua i november 2001.

Efter Unionens opfattelse vil en repræsentativ, omfattende og gennemsigtig valgproces i høj grad
bidrage til en styrkelse af demokratiet i landet.

I den forbindelse støtter Unionen en proces, som vil give alle partier og kandidater, som opfylder
retskravene, mulighed for fuldt ud at deltage i valget.

Med henblik på at bidrage til et tilfredsstillende forløb af valget undersøger Unionen for tiden
mulighederne for i forståelse med de nicaraguanske myndigheder at tilbyde sin bistand og støtte
bl.a. ved en valgobservatørmission.

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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Nr. 91/01
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 situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 4. maj 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 Øko-
nomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig den erklæring fra Den Europæiske Union
om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som blev offentliggjort i
Bruxelles og Stockholm den 3. maj 2001.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed denne tilslutning.

* * *

Nr. 93/01
Erklæring fra Den Europæiske Union om Andorras ratifikation af Rom-statutten for

Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 10. maj 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med Andorras ratifikation af Rom-statutten for Den
Internationale Straffedomstol, der er den 30. ratifikation eller tiltrædelse, hvorved man når op på
nøjagtig halvdelen af det antal ratifikationer, der kræves, for at statutten kan træde i kraft.

Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol er sandsynligvis den største landvinding inden
for folkeretten, siden FN blev oprettet. Ved at forhindre, at personer, som har begået eller anstiftet
grusomheder, går fri for straf, og gennem en effektiv og upartisk retspleje vil domstolen styrke
lovens forrang og bidrage til den globale fred og sikkerhed. Statutten har fået stor tilslutning fra en
lang række stater i alle områder af verden og omfatter nu 139 undertegnelser.

Den Europæiske Union er en af domstolens stærke støtter. Otte af dens femten medlemsstater har
allerede ratificeret Rom-statutten, medens de andre er ved at gøre det. Alle medlemsstater arbejder
på at gennemføre statutten for at sikre fuldt samarbejde med den fremtidige domstol. Den Europæ-
iske Union bistår landene med at ratificere eller tiltræde statutten, og EU er også fast besluttet på at
bidrage til en effektiv og hurtig oprettelse af domstolen.
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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
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 94/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Indonesien

Bruxelles, den 10. maj 2001

Den Europæiske Union er dybt skuffet over dommene for nylig over de seks personer, der var ind-
blandet i drabet på tre internationale medarbejdere ved De Forenede Nationers Højkommissariat for
Flygtninge (UNHCR) i Atambua, Øst-Nusa Tenggara i september sidste år.

EU støtter fuldt ud FN's generalsekretær i hans udtalelse af 4. maj. Dommene synes ikke i rimeligt
omfang at afspejle den brutalitet, hvormed mordene blev begået. Dommene svækker både nationale
og internationale bestræbelser på at sikre tryghed og sikkerhed for alle, der udfører humanitært ar-
bejde.

EU bifalder den indonesiske Attorney Generals udtalelse om, at anklagemyndigheden har til hensigt
at appellere dommene. EU erindrer om, at Indonesien i FN's Menneskerettighedskommission
(UNCHR) har givet tilsagn om, at retssagerne mod de mistænkte skal føres i overensstemmelse med
internationale standarder for retssikkerhed og rimelighed.

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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Nr. 95/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om dannelsen af en bred koalitionsregering

i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 11. maj 2001

Den Europæiske Union er meget tilfreds med aftalen om en bred koalitionsregering i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien.

Der er tale om et stærkt budskab om enhed fra de demokratiske ledere i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien i modsætning til ekstremisternes feje voldshandlinger. Det er også et modigt
skridt fra de politiske lederes side, at de påtager sig ansvaret for landet i en vanskelig situation. EU
opfordrer til, at volden ophører, og udtrykker håb om, at den nye koalitionsregering inden månedens
udgang vil opnå konkrete og væsentlige resultater på de centrale områder i den igangværende dia-
log.

Den nye nationale enhedsregering vil udgøre en solid platform for forberedelsen af de tunge poli-
tiske afgørelser, der skal træffes. Det er kun med politiske midler, at denne krise kan overvindes, og
at der kan findes en holdbar løsning. EU vil støtte den nye regering i dens vanskelige opgave.

* * *

Nr. 96/01
Erklæring fra Den Europæiske Union

om den seneste udvikling i Mexico

Bruxelles, den 14. maj 2001

EU har nøje fulgt processen i Chiapas og vil vedblive hermed, navnlig den seneste udvikling i
Mexico i forbindelse med vedtagelsen af forfatningsændringsforslaget om indfødtes rettigheder. EU
beklager, at EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) (den zapatistiske hær til national be-
frielse) har besluttet at afbryde kontakten med den mexicanske regering, og opfordrer den indtræn-
gende til at imødekomme det konstruktive tilbud fra præsident Vicente Fox om at finde en politisk
udvej for at komme videre med de elementer, der ikke er blevet medtaget i den nye lov.

EU er overbevist om, at en dialog mellem den mexicanske regering og EZLN er af vital betydning
for at nå til en endelig løsning på situationen i Chiapas.

* * *
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Nr. 97/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om bekendtgørelsen af de forfatningsmæssige rammer for midlertidigt selvstyre i Kosovo og

meddelelsen om afholdelse af valg i hele Kosovo

Bruxelles, den 16. maj 2001

Den Europæiske Union ser med stor tilfredshed på den bekendtgørelse af de forfatningsmæssige
rammer for midlertidigt selvstyre i Kosovo, som FN-generalsekretærens særlige repræsentant Hans
Hækkerup fremsatte i går i Pristina. EU udtrykker sin anerkendelse af det arbejde, FN-generalsekre-
tærens særlige repræsentant har udført. Bekendtgørelsen er en milepæl i gennemførelsen af FN's
Sikkerhedsråds resolution 1244 om indførelse af midlertidige institutioner for selvstyre.

Dette er et afgørende skridt hen imod indførelse af meningsfuldt og demokratisk selvstyre i Kosovo.
De forfatningsmæssige rammer udgør det fælles institutionelle grundlag for den videre udvikling,
indtil der er fundet en endelig politisk løsning.

Det er en stor udfordring at opbygge fungerende institutioner, som kan værne om de grundlæggende
menneskerettigheder og understøtte et multietnisk samfund, der bygger på demokratiske principper
og tolerance. Om dette forehavende skal lykkes, afhænger i sidste ende af Kosovos egen befolkning
og dets repræsentanter. EU er rede til fortsat at støtte indsatsen for at opbygge et samfund med
demokrati og velstand, hvor man undgår voldsanvendelse og i stedet når frem til ægte forsoning.

EU noterer sig ligeledes med tilfredshed Hans Hækkerups meddelelse om, at der vil blive afholdt
valg i hele Kosovo den 17. november 2001. EU opfordrer indtrængende alle enkeltpersoner og sam-
fundsgrupper til at tage aktivt og konstruktivt del i den proces, der fører frem til dette overordentlig
vigtige valg for Kosovo, og til at afstå fra alle voldshandlinger.

* * *
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Nr. 98/01
Erklæring fra Den Europæiske Union og

de associerede central- og østeuropæiske lande,
Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen,

Rumænien og Slovenien, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet,
EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om bekendtgørelsen af de
forfatningsmæssige rammer for midlertidigt selvstyre i Kosovo

og meddelelsen om afholdelse af valg i hele Kosovo

Bruxelles, den 18. maj 2001

De associerede central- og østeuropæiske lande, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland,
Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovenien, de associerede lande Cypern, Malta og
Tyrkiet, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Europæiske Unions erklæring om
bekendtgørelsen af de forfatningsmæssige rammer for midlertidigt selvstyre i Kosovo og
meddelelsen om afholdelse af valg i hele Kosovo

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

* * *

Nr. 99/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om demobiliseringen af de væbnede etniske albanske grupper

i Presevo-dalen

Bruxelles, den 22. maj 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at repræsentanterne for de væbnede etniske
albanske grupper har accepteret en fuldstændig demobilisering i det sydlige Serbien (Presevo-
dalen), som blev underskrevet i går af UCPMB-lederen Shefket Musliu. Dette er et lovende skridt
hen imod en ikke-voldelig løsning på situationen i Presevo-dalen. EU opfordrer indtrængende alle
berørte personer til fuldt ud at respektere dette engagement og til at aflevere deres våben til KFOR
og vende tilbage til det civile liv.
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EU opfordrer FRJ's og den serbiske regering og de etniske albaneres repræsentanter til at fortsætte
de konstruktive samtaler, de har ført de seneste dage med henblik på at underbygge iværksættelsen
af de tillidsskabende foranstaltninger, herunder en hurtig oprettelse af en multietnisk politistyrke.
EU forventer, at de udestående spørgsmål vedrørende de etniske minoriteter i Presevo-dalen, her-
under de fordrevne personers tilbagevenden og de etniske albaneres integrering i de politiske, øko-
nomiske og sociale strukturer, fortsat vil blive behandlet seriøst, når jugoslaviske styrker vender til-
bage til sektor B.

* * *

Nr. 100/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om lokalvalgene overalt i Kroatien den 20. maj

Bruxelles, den 22. maj 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at lokalvalgene overalt i Kroatien den 20. maj
generelt blev afviklet på tilfredsstillende måde, og noterer sig ODIHR's konklusioner, at valgene
generelt blev afholdt i overensstemmelse med de internationale normer. Dette er et konkret tegn på,
at Republikken Kroatien er et stabilt demokrati på vej til at blive integreret i de europæiske struktu-
rer.

Samtidig noterer EU sig de betænkeligheder, som ODIHR har givet udtryk for, især med hensyn til
mindretallenes deltagelse og repræsentation, og opfordrer de relevante kroatiske myndigheder til at
tage sig af disse problemer.

EU opfordrer Kroatien til at fortsætte reformprocessen på alle niveauer af samfundet. EU er rede til
at bistå Kroatien med den fulde gennemførelse af den nyligt paraferede stabiliserings- og associe-
ringsaftale.

* * *
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Nr. 101/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Sharm el Sheikh-undersøgelseskomitéens rapport

Bruxelles, den 22. maj 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med offentliggørelsen af Sharm el Sheikh-
undersøgelseskomitéens rapport (Mitchell-rapporten), og tilslutter sig fuldt ud dens henstillinger.
Mitchell-rapporten er ligesom det jordansk-egyptiske initiativ et realistisk og afbalanceret forslag,
som der kan arbejdes ud fra med henblik på at genoprette roen i Mellemøsten og genoptage freds-
processen.

EU opfordrer indtrængende parterne til nøje at følge rapportens henstillinger. EU forventer navnlig,
at parterne straks træffer betingelsesløse foranstaltninger til at bringe alle voldshandlinger til ophør,
genoptage sikkerhedssamarbejdet og hver især tillidsskabende foranstaltninger, herunder et stop for
bosættelsesaktivitet. Dette er altsammen vigtige forudsætninger for at kunne genoptage forhandlin-
gerne, hvilket bør ske efterfølgende. Forhandlingerne bør bygge på folkeretten, navnlig FN's reso-
lution 242 og 338, og princippet om land for fred.

Mitchell-rapporten og det egyptisk-jordanske initiativ giver parterne mulighed for at bryde den onde
cirkel af vold. EU forventer, at begge parter gør deres yderste for at standse volden og finde en for-
handlingsløsning i denne kritiske situation. EU er rede til at bistå parterne.

* * *

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt dokument 92/01.
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 25. OG 26. APRIL 2001

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

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

1. NYE STYREFORMER I EU

•  Det organiserede civilsamfund og nye styreformer i EU – ØSU's bidrag til udarbejdelse af
hvidbogen

 Ordfører: Anne-Marie Sigmund (østrigsk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 Medordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
 Reference: Initiativudtalelse - CES 535/2001

Hovedpunkter:
�Denne udtalelse er ØSU's bidrag til forberedelsen af Kommissionens hvidbog om nye
styreformer i EU, som efter planen offentliggøres i juli 2001. Den skal ses i forlængelse af en
lang række udtalelser, ØSU har udarbejdet i løbet af de sidste to år. I de udtalelser har ØSU haft
lejlighed til at understrege, at en af de store udfordringer fra de nye styreformer i EU er at sikre,
at det organiserede civilsamfund nu også tager aktiv del i de europæiske enhedsbestræbelser og
gives muligheden for at påvirke deres retning. I udtalelserne lagde det tillige en række konkrete
forslag frem for at bidrage til en forbedring af styreformerne i EU.

http://www.cese.europa.eu
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�I kraft af den rolle, som traktaterne tillægger det, dets sammensætning og dets medlemmers
ekspertise er ØSU i den institutionelle konstellation det privilegerede mødested, hvor det
organiserede civilsamfund er repræsenteret, orienteres og giver udtryk for sine synspunkter. ØSU
er således en vigtig bro mellem EU og borgerne. Derfor mener ØSU, at det kan føje en merværdi
til Kommissionens arbejde omkring nye styringsformer og selv bidrage til fremme af et Europa,
som i overensstemmelse med ambitionerne i hvidbogen er mere participativt, mere inddragende
og dermed mere demokratisk.
�Disse betragtninger og forslag, som ØSU fremlægger, har det dobbelte sigte:
•  dels at skabe nye synergier mellem EU's organer og institutioner med henblik på at forbedre

styreformerne herunder specielt at øge værdien af ØSU's funktion ved at oprette nye former
for partnerskaber med EU-institutionerne, især Kommissionen,

•  dels at geare ØSU til den udfordring, der ligger i de nye styreformer, så det til fulde kan spille
sin rolle som vigtigt bindeled mellem Europa og borgeren og fremover bidrage endnu mere til
udbygningen og cementeringen af den participative model, der aktivt inddrager
civilsamfundet i formuleringen og implementeringen af EU's politik.

Kontaktperson:  Patrick Feve (Tlf.: 32 2 546 9616 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)

2. UDVIDELSEN

•  Beskæftigelsen og den sociale situation i ansøgerlandene
Ordfører: Eva Belabed (østrigsk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: initiativudtalelse - CES 533/2001

Hovedpunkter:
� Formålet med denne initiativudtalelse er at påpege, at man ikke kun skal tage hensyn til
københavnerkriterierne, men også de sociale konsekvenser af EU's udvidelse for at sikre, at udvidelsen
bliver social bæredygtig for alle parter.
� Den tidligere informationsrapport om status over beskæftigelsen og den sociale situation i
ansøgerlandene (REX/015) gjorde det klart, at der på trods af de fremskridt, der er gjort i ansøgerlandene,
stadig er betydelige problemer på arbejdsmarkedet og inden for den sociale udvikling. Som følge af
strukturforandringerne kan problemerne endda forværres i nogle sektorer (f.eks. stål, landbrug osv.), idet
presset på arbejdsmarkederne bliver større.
� ØSU opfordrer Kommissionen til, at der lægges større vægt på en række mål, herunder:
•  på grundlag af en helhedsplan at udforme egnede socialt acceptable og miljøvenlige strategier

for centrale problemsektorer (f.eks. sværindustrien, landbruget osv.),
•  at tilbyde uddannelsesforanstaltninger på alle områder, men særlig i økonomisk svage

distrikter,
•  at forbedre rammebetingelserne for små og mellemstore virksomheder ved at støtte

iværksætterinitiativer (herunder lette adgangen til kreditfaciliteter), opbygge forarbejdnings-
og markedsføringsfaciliteter, yde teknisk bistand, gennemføre uddannelsesforanstaltninger og

mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
mailto:patrick.feve@cese.europa.eu
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etablere et egnet mikroøkonomisk miljø med det formål at fremme økonomisk vækst og skabe
varige arbejdspladser,

•  at fremme den sociale dialog på alle niveauer og påvirke arbejdsmarkedsparterne og det
organiserede civilsamfund til at organisere sig mere effektivt,

•  at etablere velfærdssystemer, der arbejder for at styrke den sociale samhørighed og lindre de
socialt svagestes nød,

•  at intensivere dialogen med civilsamfundet om forberedelsen til EU-medlemskabet og om
dets følger;

•  at fremme lige muligheder for alle, herunder navnlig lige muligheder for mænd og kvinder og
for mindretal,

•  at skabe større transparens hvad angår anvendelse og udnyttelse af EU-programmer og andre
støttemuligheder.

Kontaktperson:  Georgina Willems - (Tlf.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgina.willems@esc.eu.int)

•  EU-udvidelsen: opfyldelse af de økonomiske adgangskriterier
Ordfører:  Bruno Vever (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference : Initiativudtalelse - CES 528/2001

Hovedpunkter:
� De nye udvidelser afhænger først og fremmest af de enkelte landes "rutediagrammer", dvs.
fremskridtene i overtagelsen af gældende fællesskabsret, og afslutningen af
tiltrædelsesforhandlingerne, som anses for mulig allerede i 2002 for de bedst placerede af dem.
ØSU er i det store hele enig i denne vurdering, men understreger dog også, at de 15 og
ansøgerlandene nødvendigvis deler ansvaret for at tage den økonomiske udfordring i forbindelse
med udvidelsen op. Målet er ikke statisk og bygger på tre forudsætninger: en komplet
overtagelse af EU's regelværk, effektivisering af støttemetoderne og forberedelse af en ny
samhørighed i det udvidede EU.
� Den komplette overtagelse af EU's regelværk stiller meget store krav på grund af den
vidtgående integration i EU, som fortsat uddybes. Udfordringen kompliceres også af det store
antal ansøgerlande, forskellene i udviklingsniveau og forskellene i omstillingsbehovene. I
Kommissionens rapport fra november 2000 opregnes en række meget opmuntrende fremskridt i
ansøgerlandene, hvilket stigningen i handelssamkvemmet med EU er et bevis på. Disse
fremskridt åbner mulighed for, at et stort flertal af ansøgerlandene snart kan blive medlemmer.
De resterende prioriteter er forskellige fra land til land og bør afstemmes herefter.
� En positiv gennemførelse af integrationsprocessen kræver en forbedring af støttemetoderne.
Den fællesskabsstøtte, der blev fastlagt i Berlin med Agenda 2000, er ikke i sig selv tilstrækkelig
til at finansiere efterslæbet. ØSU understreger, at den først og fremmest bør forbedre
rammevilkårene for private investeringer, som alene kan mobilisere de nødvendige ressourcer.

mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
mailto:georgina.willems@cese.europa.eu
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� Sluttelig er det væsentligt umiddelbart at forberede vilkårene for en ny økonomisk og social
samhørighed i det udvidede EU, hvilket kræver banebrydende fælles tiltag. ØSU understreger, at
det er nødvendigt at indlede organisatoriske reformer inden for lovgivning, administration og på
det økonomiske og sociale område.
� For at nå disse målsætninger opfordrer ØSU til, at man allerede i 2001 udarbejder et
sammenhængende flerårigt program til forberedelse af udvidelsen for at øge effektiviteten af
støttemetoderne, samtidig med at man i de 15 medlemsstater skaber betingelserne for, at man
kan bevare samhørigheden i det udvidede Europa.

Kontaktperson:  Roberto Pietrasanta
(Tlf.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

3. DET INDRE MARKED
 

•  Offentlige indkøb: varer, tjenester, arbejder
Ordfører:: Bo Green (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 275 endelig - 2000/0115 COD - CES 515/2001
 

Hovedpunkter:
����ØSU bifalder Kommissionens forslag om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter. Det tager sigte på en forenkling af den eksisterende juridiske ramme,
tydeliggørelse af uklare eller indviklede bestemmelser, ændring af indholdet, og kodificering af
de tre "klassiske" direktiver, så de samles i én tekst.
� Udtalelsen indeholder generelle bemærkninger til samarbejdningen af de tre hidtidige
direktiver til én retsakt og de heraf følgende forenklinger og behandler dernæst de
lovgivningsændringer, der lægges op til. Især på følgende områder fremsættes konkrete
henstillinger:
•  princippet om fortrolighed
•  elektroniske indkøbsmekanismer
•  bestemmelserne om komplekse indkøb
•  tekniske specifikationer
•  "konkurrencebaseret dialog"
•  rammeaftaler
•  indkaldelser af tilbud
•  bestemmelserne vedrørende tildelingskriterier og udvælgelseskriterier
•  unormalt lave tilbud.

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

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
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•  Offentlige indkøb: vand, energi, transport
Ordfører: Bo Green (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 276 endelig - 2000/0117 COD - CES 514/2001
 

Hovedpunkter:
� ØSU lykønsker også Kommissionen med den indsats, der er gjort for at åbne markederne for
vand, energi og transport. ØSU går i det store og hele ind for de foreslåede ændringer, men
beklager de alt for hyppige ændringer af fællesskabsretten, som vanskeliggør kendskabet til og
forståelsen af lovgivningen. Kommissionen bør overveje mere fleksible og stabile overordnede
rammer for ikke at skade den nødvendige udbredelse af kendskabet til fællesskabsretten.
� ØSU bifalder omstruktureringen af direktivet i fire afsnit: definitioner, bestemmelser om
kontrakter, særlige regler for projektkonkurrencer i forbindelse med tjenesteydelser samt
statistiske regler og afsluttende bestemmelser. Teksten er imidlertid stadig tung læsning på grund
af for stor detaljerigdom nogle steder og en klar mangel på præciseringer andre steder.

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

 
 

•  Krav til solvensmargenen for skadesforsikringsselskaber
Ordfører: Robert Pelletier  (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordfører: Jean-Louis Vaucoret (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2000) 634 endelig - 2000/0251 COD - CES 517/2001

•  Krav til solvensmargen for livsforsikringsselskaber
Ordfører: Robert Pelletier  (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordfører: Jean-Louis Vaucoret (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2000) 617 endelig - 2000/0249 COD - CES 518/2001

Hovedpunkter:
����ØSU bifalder Kommissionens to direktivforslag og godkender dem som helhed. På en række
punkter synes der dog at være behov for præciseringer eller ændringer. Navnlig skal ØSU
anmode Kommissionen om at tage hensyn til dets kritiske kommentarer på følgende områder:
− Harmonisering af den obligatoriske solvensmargen og minimumsgarantifonden for mindre

selskaber
− Medregning af genforsikring under hensyntagen til dennes kvalitet
− Garantifonde for forsikringstagere
− Det særlige tilfælde med substitution
− Medregning af fremtidige overskud (livsforsikringsselskaber)
− Grundlaget for beregning af solvensmargenen (livsforsikringsselskaber)
− Selskaber under afvikling (skadesforsikringsselskaber)
− Ekstrabidrag (skadesforsikringsselskaber).

mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu
mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 27

Bulletin 11.06.2001 - DA - PE 299.529

�ØSU håber, at projektet "Solvens II" vil give mulighed for at udforske, hvordan man kan
forbedre solvensmargenen kvalitativt, hvilket man ikke har beskæftiget sig med i forbindelse
med denne revision af direktiverne.

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

•  Farlige stoffer og præparater (pentabromodiphenylether)
Ordfører: Sergio Colombo  (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference : KOM(2001) 12 endelig - 2001/0018 COD - CES 519/2001
 
Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tlf.: 32 2 546 9245 -

e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

4. TRANSPORT

•  Adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet
Ordfører:  Dethmer H. Kielman  (nederlandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference : KOM(2000) 751 endelig - 2000/0297 COD - CES 520/2001
 

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

5. LANDBRUG

•  Sundhedsbestemmelser/animalske biprodukter
Ordfører:  Leif E. Nielsen (dansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2000) 573 endelig - 2000/0230 COD - CES 521/2001

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

•  Sundhedsbestemmelser/animalske biprodukter (som ikke er bestemt til konsum)
Ordfører: Leif  E. Nielsen (dansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2000) 574 endelig - 2000/0259 COD - CES 522/2001

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:
�Det er nu en kendsgerning, at BSE-krisens omfang skyldes for sen vedtagelse og
implementering samt mangelfuld overholdelse af bestemmelserne.
� ØSU finder som udgangspunkt, at anvendelse af sunde dele fra sunde dyr, godkendt til
humant konsum må anses som fuldt forsvarlig under forudsætning af overholdelse af gældende
bestemmelser, samtidig med at dette sikrer en genanvendelse af ressourcerne. Af hensyn til
risikohåndteringen bør det hidtidige forbud mod anvendelse af kød- og benmel til
drøvtyggere imidlertid opretholdes, ligesom alt drøvtyggermateriale bør fjernes fra
fødekæden, således at der alene er tale om anvendelse af materiale fra og til enmavede dyr.
Desuden kan der indføres forbud mod intra-species re-cycling ("kannibalisme"). Det
midlertidige forbud bør dog under alle omstændigheder opretholdes, indtil der er skabt
tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til produktion og anvendelse af kød- og benmel.
� Risikoen for omgåelse af reglerne må nødvendigvis elimineres. Det kan ske gennem
HACCP-programmer, certificering eller akkreditering af de enkelte virksomheder (slagterier,
kødfoderfabrikker, foderstofvirksomheder m.v.) samt krav om separate produktionslinjer med
henblik på at sikre en fuldt forsvarlig fremstilling af kød- og benmel. Fuld sporbarhed i alle
produktionsled og åben deklaration af fodermidler med indhold af kød- og benmel er en
helt nødvendig konsekvens heraf.
� For så vidt angår den konkrete vurdering af det foreliggende forslag, er der for ØSU - af såvel
etiske som de videnskabeligt dokumenterede sygdomsmæssige hensyn - ikke tvivl om, at
anvendelse af selvdøde dyr og kasseret materiale fra animalske biprodukter ikke længere
bør anvendes til foderproduktionen, ligesom den hidtidige uklarhed i forhold til
bestemmelserne for affald bør afklares.

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

•  Den fælles markedsordning for humle
Ordfører: Adalbert Kienle (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference : KOM(2000) 834 endelig - 2000/0330 CNS - CES 523/2001
 

Kontaktperson:  Åsa Donell (Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: åsa.donell@esc.eu.int)

•  Markedsordning for oksekød
Ordfører: Adalbert Kienle (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference : KOM(2001) 87 endelig - 2001/0042 CNS - CES 524/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:%E5sa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:
����ØSU er enig med Kommissionen i, at det er tvingende nødvendigt at træffe nødforanstaltninger
for at løse de problemer på oksekødsmarkedet, der er opstået som følge af BSE-krisen. ØSU
støtter foranstaltninger, der er egnede til på kort sigt at fjerne markedsforstyrrelserne og på
mellemlang sigt at genskabe ligevægten på markederne. Det må ikke komme dertil, at nationale
støtteforanstaltninger udløser ny konkurrencefordrejning eller tendenser til en renationalisering
af den fælles landbrugspolitik.
� Efter ØSU's opfattelse truer BSE-krisen såvel små som store bedrifters eksistens, uanset
driftsform. Derfor bør det sikres, at forslagene ikke fører til yderligere indkomsttab for bestemte
landbrugsbedrifter og regioner. Der må også tages de nødvendige skridt for at forhindre, at
Fællesskabets bestræbelser undermineres af øget import - muligvis med ringere
sundhedsmæssige normer og kontrolforanstaltninger.
� I den nuværende markedskrise kan de betydelige ekstraomkostninger, der er forbundet med de
omfattende BSE-foranstaltninger, ikke væltes over på producenterne og forarbejdningsindustrien
alene. Desuden må det undgås, at der opstår nye konkurrencefordrejninger. I betragtning af
krisens omfang regner ØSU med, at EU må rykke ud med overordentlig store finansielle midler
for at lindre eller bekæmpe krisen.
� ØSU anmoder Kommissionen om at træffe flere og mere offensive initiativer ud over
foranstaltningerne på udbudssiden. De omfattende foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse
af forbrugerne, skal ledsages af en væsentlig mere intensiv informations- og
kommunikationskampagne.
� ØSU advarer mod, at man vender tilbage til varig intervention for oksekød. I betragtning af de
aktuelle ekstreme markedsforstyrrelser anser ØSU forslaget om en midlertidig ophævelse af
Agenda 2000's mængdebegrænsning for interventioner på 350.000 t for hensigtsmæssig. I den
forbindelse bør  interventionsbestemmelserne, især hvad angår slagtevægten, også tages op til
overvejelse.

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

•  Støtteordning for producenter af visse markafgrøder
Ordfører:  Jean-Claude Sabin (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2001) 87 endelig - 2001/0043 CNS - CES 525/2001

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:
� ØSU mener, at forslaget langt fra er tilstrækkeligt, og at det kun bringer et delvist svar på problemet.
� ØSU anmoder om, at ændringen af forordningen ikke kun skal gælde for økologisk dyrkning, således
at alle landmænd får mulighed for at udvikle miljøvenlig praksis, og foreslår, at forslaget udvides til også
at gælde frøbælgplanter og proteinholdige planter, der ikke er omfattet af Blair House-aftalerne.

� Endelig betoner ØSU, at det midlertidige stop for kødmel i alt dyrefoder understreger nødvendigheden
af en dybtgående analyse af EU's afhængighed af vegetabilske proteiner og det nødvendige i at søge efter
bæredygtige og egnede løsninger. I dette øjemed afstikker ØSU nogle refleksionsveje, der bør føre til en
udtalelse, der særskilt skal behandle spørgsmålet omkring EU's forsyningskilder for vegetabilske
proteiner.

Kontaktperson:  Åsa Donell (Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: åsa.donell@esc.eu.int)

6. DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

•  Anden samhørighedsrapport
Ordfører: Campbell Christie (britisk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference : Initiativudtalelse - CES 529/2001

Hovedpunkter:
� ØSU støtter bibeholdelsen af territorial støtte under mål 1 og mener, at en væsentlig del af
EU's samhørighedsforanstaltninger bør målrettes mod de regioner. Man må ikke gå på akkord
med princippet om målrettet indsats.
� ØSU's indtager den holdning at, at revisionen af støttekriterierne for mål 1 ikke må indebære,
at de regioner, der i dag modtager støtte, og hvis økonomiske udvikling fortsat afhænger af
samhørighedsstøtte, fratages støtten. Dette opnås bedst ved at hæve den nuværende tærskel ud
over de 75%.
� ØSU erkender, at meget taler for Kommissionens argumenter for en ordning baseret på
"indirekte zoneinddeling", som skal yde bistand uden for mål 1-regioner.
� ØSU henstiller, at Kommissionen undersøger, hvordan Den Europæiske Investeringsbanks
aktiviteter og kapital fra den private sektor kan komme til at spille en større rolle i EU's
samhørighedsforanstaltningerne.

Kontaktperson:  Roberto Pietrasanta
(Tlf.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Harmonisering af kravene til momsfakturering
 Ordfører:  Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

mailto:�sa.donell@cese.europa.eu
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Reference : KOM(2000) 650 endelig - CES 527/2001

Hovedpunkter:
� ØSU bifalder idéen med et harmoniseret system, som pålægger de samme forpligtelser for
systemer på papir som for elektroniske systemer, og som ikke skelner mellem interne
transaktioner og transaktioner over grænserne.
� De nye regler skal være tilstrækkelig fleksible til at opfylde såvel store som små
virksomheders behov og til at holde trit med udviklingen inden for kommerciel praksis og nye
teknologier.
� Dette arbejde bør så vidt muligt samstemmes med bredere internationale
forenklingsbestræbelser (f.eks. OECD-projektet).
� Medlemsstaterne bør acceptere, at det, at de bliver tvunget til at give afkald på visse
oplysninger, er et nødvendigt supplement til den harmonisering og samordning, som finder sted
af hensyn til enhedsmarkedet.
� Eventuelle undtagelser bør være begrænset til det kortest mulige tidsrum.

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

 
 

•  Forbedring af momssystemet
Ordfører:  Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference : KOM(2000) 348 endelig - CES 526/2001

Hovedpunkter:

� De mangeartede og alvorlige svagheder ved det nuværende overgangssystem kan i sidste ende
kun elimineres ved at indføre et endeligt system baseret på princippet om beskatning i
oprindelsesmedlemsstaten. ØSU er meget bekymret over det dødvande, som forslaget om at
indføre et sådant system befinder sig i.
� Et system, der medvirker til gennemførelsen af det indre marked i stedet for at underminere
det, vil medvirke kraftigt til at sætte en bremse for svindelen med moms.
� I lyset af den fortsatte mangel på politisk konsensus, der er forudsætningen for at gennemføre
dette, accepterer ØSU, at det er nødvendigt at justere overgangssystemet yderligere, så nogle af
de værste mangler afhjælpes.
� ØSU bifalder dagsordenen for Kommissionens nye strategi for 2000 og handlingsplanen
2000-2001.
� "Reverse charge"-ordningen bør gøres til hovedreglen for beskatning af tjenesteydelser.
Afskaffelse af princippet om betaling i flere led vil give det største enkeltbidrag til at reducere
virksomhedernes administrative udgifter i forbindelse med overholdelse af lovgivningen uden at
øge mulighederne for svig.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Kontaktperson:  Katarina Lindahl
(Tlf.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

7. SOCIALE SPØRGSMÅL

•  Udførsel af kulturgoder
Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference : KOM(2000) 845 endelig - 2000/0333 CNS - CES 532/2001

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

•  Tilbagelevering af kulturgoder
Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference : KOM(2000) 844 endelig - 2000/0332 COD - CES 531/2001

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

•  Flygtningestatus
Ordfører:  Vitor Melícias Lopez (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference : KOM(2000) 578 endelig - 2000/0238 (CNS)  -  CES 530/2001

Hovedpunkter:
���� ØSU er overbevist om, at der er tale om et nødvendigt positivt skridt hen imod en fælles
asylpolitik og etablering af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som anbefalet i
konklusionerne fra Tammerfors. Det er endvidere et humanistisk og humanitært retsmiddel, som
er et integrerende led i beskyttelsen af menneskerettigheder, da den er baseret på beskyttelse
af alle menneskers værdighed og grundlæggende rettigheder og kan derfor ikke gøres betinget
���� Da ØSU er et rådgivende organ, som repræsenterer det organiserede civilsamfund, bør det
spille en dynamisk rolle for i højere grad at inddrage civilsamfundet på dette område.
���� ØSU opfordrer til, at asylansøgerne bør sikres følgende rettigheder:

− muligheden for at benytte en kompetent, kvalificeret og upartisk tolk, uanset hvilken fase i
proceduren;

− gratis juridisk bistand i enhver fase af proceduren;
− en personlig samtale under vilkår, der skaber tillid og viser respekt for asylansøgeren;
− tvivlen skal komme asylansøgerne til gode ved behandlingen af deres anmodning.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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����ØSU henstiller, at der tages højde for de specifikke aspekter vedrørende uledsagede
mindreåriges sårbarhed samt andre sårbare grupper, således at de kan få særlig
opmærksomhed og bistand
���� I direktivforslaget bør man ifølge ØSU endvidere medtage og iagttage følgende principper:
"non-refoulement"-princippet, ifølge hvilket ingen flygtning må udvises eller sendes tilbage til
et land, hvor hans liv eller frihed er truet; princippet om at oplysninger vedrørende individuelle
asylansøgninger skal behandles fortroligt; garanti for ikke-tilbageholdelse af asylansøgere
med den ene begrundelse, at de er asylansøgere.
����Afslutningsvis henstiller ØSU til Rådet og Europa-Parlamentet at vedtage de foreslåede
foranstaltninger snarest under hensyntagen til ØSU's kommentarer.

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

8. EKSTERNE FORBINDELSER

•  Udvikling af menneskelige ressourcer i Det Vestlige Balkan
Ordfører:  Georgios Sklavounos (græsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

 Reference : Initiativudtalelse - CES 534/2001

Hovedpunkter:
� Udtalelsen indeholder en række forslag til udvikling af menneskelig kapital, herunder:
− regionale tiltag
− fremme af substatsligt samarbejde
− aktioner på det nationale niveau for opgavevaretagelse.
� ØSU spiller bl.a. via handlingsplanen en afgørende rolle med hensyn til at fremme social og
civil dialog i Sydøsteuropa, men derudover foreslås en række tiltag, som f.eks.:
− opfordring og tilskyndelse af medlemsstaternes økonomiske og sociale råd til at yde

assistance til Balkanlandenes økonomiske og sociale råd
− formidling af ØSU's udtalelser
− adgang til information og databaser
− tilrettelæggelse af konferencer om menneskelig og social kapital
− tilskyndelse til samarbejde mellem universiteterne på Balkan
− fremme af tanken om oprettelse af et sydøstforum for sociale og økonomiske råd.

Kontaktperson: Nicolas Alexopoulos
 (Tlf.: 32 2 546 9370 - e-mail: nicolas.alexopoulos@esc.eu.int)
 

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

EF/Tyrkiet: Finansiel
førtiltrædelsesstøtte

AFET (K) 29.05.01 C5-0219/01

BROK
(PPE-DE)

Kosovo: Yderligere ekstraordinær
bistand i 2001

AFET (K) 16.05.01 C5-0138/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Europæisk rumpolitik: Fællesskabets
rolle og strategi

BUDG (M) 29.05.01 C5-0146/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

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

BUDG (M) 29.05.01 C5-0121/01

BÖSCH
(PSE)

Cyperns tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0108/99

BÖSCH
(PSE)

Rumæniens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0375/97

BÖSCH
(PSE)

Slovakiets tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0376/97

BÖSCH
(PSE)

Polens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0109/99

BÖSCH
(PSE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0113/99

BÖSCH
(PSE)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse CONT (M) 29.05.01 C5-0036/00

BÖSCH
(PSE)

Letlands tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0377/97

BÖSCH
(PSE)

Estlands tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0110/99

BÖSCH
(PSE)

Litauens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0379/97
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BÖSCH
(PSE)

Bulgariens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0380/97

BÖSCH
(PSE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

CONT (M) 29.05.01 C4-0111/99

BÖSCH
(PSE)

Sloveniens tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0112/99

BÖSCH
(PSE)

Maltas tiltrædelsesansøgning CONT (M) 29.05.01 C4-0163/99

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

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

CONT (M) 29.05.01 C5-0139/01

MULDER
(ELDR)

Reform af budgetkontrolprocedurer
og -institutioner (Punkt 15 Vedtagne
tekster 13/12/00)

CONT (M) 29.05.01

THEATO
(PPE-DE)

Generel revision af
forretningsordenen efter Præsidiets
afgørelse af 11/12/2000

CONT (M) 29.05.01

FOLIAS
(PPE)

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

CONT (K) 29.05.01 C5-0152/01

THYSSEN
(PPE-DE)

Kapitalmarkedet, finansielle tjenester:
Anvendelse af internationale
regnskabsstandarder

ECON (M) 28.05.01 C5-0061/01

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Den Europæiske Centralbank (ECB):
Mindstereserver (Ændr. forord. (EF)
nr. 2531/98)

ECON (K) 28.05.01 C5-0141/01

AGAG LONGO
(PPE-DE)

Konkurrencepolitik: (30. beretning -
2000)

ECON (K) 29.05.01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KRONBERGER
(NI)

Energi: Fælles regler for det indre
marked for henholdsvis eletricitet og
naturgas (ændr.forord. 96/92/EF)

ENVI (M) 21.05.01 C5-0184/01

GARCIA-
ORCOYEN TORMO
(PPE-DE)

Bygningers energimæssige ydeevne ENVI (M) 29.05.01 C5-0203/01

HAUTALA
(VERTS/ALE)

Kvaliteten af benzin og dieselolie
(Ændr. dir. 98/70/EF)

ENVI (K) 29.05.01 C5-0197/01

OOMEN-
RUIJTEN
(PPE)

Miljøbeskyttelse: Bekæmpelse af
kriminalitet, overtrædelser og
strafferetlige sanktioner

ENVI (K) 29.05.01 C5-0116/01

GRUPPE
PPE-DE

Farlige stoffer: Kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske
stoffer ( 23. ændr. dir. 76/769/EØF)

ENVI (K) 29.05.01 C5-0196/01

TURMES
(VERTS/ALE)

Energi: Fælles regler for det indre
marked for henholdsvis eletricitet og
naturgas (ændr.forord. 96/92/EF)

ITRE (K) 29.05.01 C5-0184/01

GRUPPE
PPE-DE

Energi: Betingelser for netadgang i
forbindelse med grænseoverskridende
elektricitetsudveksling

ITRE (K) 29.05.01 C5-0185/01

GRUPPE
PPE-DE

Bygningers energimæssige ydeevne ITRE (K) 29.05.01 C5-0203/01

WUORI
(VERTS/ALE)

Miljøbeskyttelse: Bekæmpelse af
kriminalitet, overtrædelser og
strafferetlige sanktioner

JURI (M) 29.05.01 C5-0116/01

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Cyperns tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0108/99

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Rumæniens tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0375/97
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Slovakiets tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0376/97

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Polens tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0109/99

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0113/99

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse LIBE (M) 29.05.01 C5-0036/00

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Letlands tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0377/97

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Estlands tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0110/99

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Litauens tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0379/97

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Bulgariens tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0380/97

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

LIBE (M) 29.05.01 C4-0111/99

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Sloveniens tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0112/99
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BERGER·(PSE)
OOSTLANDER
(PPE-DE)

Maltas tiltrædelsesansøgning LIBE (M) 29.05.01 C4-0163/99

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: Ensartet udformning af visa
(Ændr.forordn. (EF) nr. 1683/95)

LIBE (K) 29.05.01 C5-0215/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: Ensartet udformning af visa
(Ændr.forordn. (EF) nr. 1683/95)

LIBE (K) 29.05.01 C5-0216/01

SOUSA PINTO
(PSE)

Visa: Ensartet udformning af visa
(Ændr.forordn. (EF) nr. 1683/95)

LIBE (K) 29.05.01 C5-0217/01

FRAGA
ESTÉVEZ
(PPE)

Fælles fiskeripolitik: Kontrolordning
(Ændr. forord. (EØF) nr. 2847/93)

PECH (K) 29.05.01 C5-0198/01

NICHOLSON
(PPE)

Bevarelse af fiskeressourcer:
Genopbygning af torskebestanden i
Det Irske Hav

PECH (K) 29.05.01 C5-0140/01

HATZIDAKIS
(PPE)

Europaaftale mellem EF og Polen:
Nedsættelse af et rådgivende
paritetisk udvalg

RETT (K) 29.05.01

HATZIDAKIS
(PPE)

Europaaftale mellem EF og Tjekkiet:
Nedsættelse af et rådgivende
paritetisk udvalg

RETT (K) 29.05.01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens
undertegnelse af en samarbejdsaftale på området termonuklear
fusion mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)
og Kasakhstan

AFET
ITRE

COM (01) 65
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling - en
vurdering

AFET
DEVE

COM (01) 153
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om "øget adgang for forbrugerne
til alternativ bilæggelse af tvister"

JURI COM (01) 161
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet vedrørende
kommissionens beretning om Arbejdsmiljøagenturet

CONT
EMPL

COM (01) 163
endel.

Kommissionens arbejdsdokument: Gensidig anerkendelse af
afgørelser om forældremyndighed

JURI
LIBE

COM (01) 166
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget :
Fællesskabsforanstaltninger med indvirkning på turismen
(1997/99)

RETT COM (01) 171
endel.

Kommissionens meddelelse om, hvordan debatten om EU's
fremtid bedst kan foregå

TOUT
AFCO

COM (01) 178
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget: Årsberetning
om lige muligheder for kvinder og mænd i Den Europæiske
Union 2000

AFET
EMPL
FEMM

COM (01) 179
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om uddannelse og tilgang af søfarende

EMPL COM (01) 188
endel.

 Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 411/98 for
så vidt angår ventilation i lastbiler til transport af dyr over lange
afstande - Bind I og II

ENVI
RETT
AGRI

COM (01) 197
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det
Økonomiske og sociale Udvalg og Regionsudvalget:
"Samarbejde for at fastholde dynamikken" - Evaluering af
strategien for det indre marked - 2001

TOUT
JURI

COM (01) 198
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det
Økonomiske og sociale udvalg om gennemførelsen af Rådets
forordning (EF) nr. 764/2000 om iværksættelse af
foranstaltninger til udbygning af toldunionen EF-Tyrkiet og
Rådets forordning (EF) nr. 257/2001 om iværksættelse af
foranstaltninger til økonomisk og social udvikling i Tyrkiet

ITRE
AFET

COM (01) 200
endel.

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

Emne Henvisning Dok.

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

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
endel.
CNS000240
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TEGNFORKLARING

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

ændringsforslag til Rådets fælles holdning

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

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE
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MØDEPERIODEN FRA DEN 02. TIL DEN 05. MAJ 2001

Bruxelles

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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encéphalopathies spongiformes transmissibles
contrôle et éradication

accès du public aux documents
police sanitaire et

animaux de compagnie

codécison

protection de l'euro contre le
faux monnayage

transmission d'échantillons des
produits stupéfiants illicites

détermination du profil des drogues
de synthèse

consultation

ARYM: accord de stabilisation et d'association

avis conforme

Travaux législatifs

Internet: la génération à venir
disponibilité des médicaments vétérinaires
évaluation annuelle des programmes de stabilité

et de convergence

Rapports requérant l'avis du PE

Tchernobyl
15 ans après l'accident

problèmes de la sécurité
conséquences pour la santé

Débat d'actualité

Partenariat avec les Nations unies
dans les domaines du développement

et des affaires humanitaires

Conseil Commission
Déclarations, Communications

Contrôle politique

levée de l'immunité de M. Sichrovsky
levée de l'immunité de M. Voggenhuber
levée de l'immunité de Mme Jeggle

Décisions diverses

adaptation des perspectives financières

Travaux budgétaires

Session MAI I 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclaration
Problème de la sécurité nucléaire quinze ans après
l'accident de Tchernobyl et les conséquences pour la
santé

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine :
accord de stabilisation et d'association

Commission : communication
Partenariat avec les Nations unies dans les domaines du
développement et des affaires humanitaires

Euro : protection contre le faux monnayage

Documents du Parlement, du
Conseil et de la Commission :

accès du public

Perspectives financières : adaptation

Programmes de stabilité et de convergence : évaluation annuelle
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

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

R o t h - B e h r e n d t  A 5 - 0 1 1 8 / 2 0 0 1
1 9 9 8 / 0 3 2 3  E N V I

E v a n s  A 5 - 0 1 2 5 / 2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 2 1  E N V I

C a s h m a n  A 5 - 0 3 1 8 /2 0 0 0
C O R / 1

2 0 0 0 / 0 0 3 2  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 1 / 0 8 0 4  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 0 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 2 0 8  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 6  L I B E

C e d e r s c h i ö l d  A 5 - 0 1 2 1 /2 0 0 1
2 0 0 0 / 0 8 2 5  L I B E

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

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

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse
af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af
visse transmissible spongiforme encephalopatier

ENVI 1998/0323
A5-0118/2001

Evans

COD ***II fælles holdning godkendt 03/05/01 …/… Byrne
02/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i
dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000 COR/1

Cederschiöld

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 Lejon 02/05/01 Barnier
02/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel
selskabsdyretransport

ENVI 2000/0221
A5-0125/2001

Cashman

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Byrne
02/05/01

Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af
stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien på den anden side

AFET 2001/0049
A5-0132/2001

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 03/05/01 …/... Wallström
02/05/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Rådets vedtagelse af et udkast til Rådets afgørelse om
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

LIBE 2001/0804
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Schreyer
02/05/01

Rådets forordning om fastlæggelse af de foranstaltninger,
der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Schreyer
02/05/01

Rådets forordning om udvidelse af virkningerne af
forordning (EF) nr. .../2001 om fastlæggelse af de
foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen
mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater,
der ikke har indført euroen som fælles valuta

LIBE 2000/0208
A5-0120/2001
Cederschiöld

CNS * lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Schreyer
02/05/01

Rådets afgørelse om fremsendelse af udtagne prøver af
ulovlig narkotika

LIBE 2000/0826
A5-0121/2001
Cederschiöld

CNS * lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Vitorino
02/05/01

Rådets afgørelse om indførelse af en ordning for særlig
retskemisk beskrivelse af syntetisk narkotika

LIBE 2000/0825
A5-0121/2001

Swoboda

CNS * lovgiv. beslutning ændret 03/05/01 …/… Vitorino
02/05/01
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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 forordning om
dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel
selskabsdyretransport

2000/0221
ENVI
Evans

A5-0125/2001
COD ***I

15 0 1 3 9 2 15 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen

2000/0032
LIBE

Cashman
A5-0318/2000

COR/1
COD ***I

62,00 0 0 38 51 5 94 2

Rådets vedtagelse af et udkast til Rådets afgørelse om
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

2001/0804
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

18,00 0 0 11 7 0 18 0

Rådets forordning om fastlæggelse af de
foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte
euroen mod falskmøntneri

2000/0208
LIBE

Cederschiöld
A5-0120/2001

CNS *

10 0 0 3 6 0 9 0

Rådets afgørelse om fremsendelse af udtagne prøver af
ulovlig narkotika

2000/0826
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

22 1 0 4 16 0 21 0

Rådets afgørelse om indførelse af en ordning for særlig
retskemisk beskrivelse af syntetisk narkotika

2000/0825
LIBE

Cederschiöld
A5-0121/2001

CNS *

29 0 0 10 18 1 29 0
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III. Lovgivningmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

finansielle aspekter Komitologi

Rådets forordning om ændring
af forordning (EF) nr.
2549/2000 om yderligere
tekniske foranstaltninger til
genopbygning af
torskebestanden i Det Irske
Hav (ICES-afsnit VIIa)

2001/0083
PECH

Ændring af artikel 3 i forordning (EF) nr.
2549/2000, vedtaget af Rådet den 20.
november 2000, efter at EP havde afgivet
udtalelse den 26. oktober 2000;
der henvises endvidere til Rådets forordning
300/2001 af 14. februar 2001 om samme
emne, hvortil EP udtalte sig den 13. februar
2001;

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Rådets forordning (EF) nr.
2531/1998 af 23. november
1998 om Den Europæiske
Centralbanks anvendelse af
mindstereserver

2001/0805
ECON

foreligger ikke foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om tilpasning
af vederlag og tillæg til
Europols ansatte

2001/0806
LIBE

Forhøjelse med 2,5 % af vederlag for
Europols personale i tidsrummet 1. juli 2000
til 1. juli 2001

ingen for aktionsbevillingerne aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Rådets forordning om
indgåelse af protokollen om
fastsættelse for perioden 28.
februar 2001 -27. februar 2004
af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er
omhandlet i aftalen mellem
Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Islamiske
Forbundsrepublik Comorerne
om fiskeri ud for Comorerne

2001/0088
PECH

Protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og
Comorerne udløb den 27. februar 2001.
Dette forslag fastsætter de teknikse og
økonomiske forudsætninger for EU-
fiskefartøjers aktiviteter i farvandet ud for
Comorerne for perioden 28.02.2001 til
27.02.2004.

i den pågældende periode skal
der ifølge forslaget afsættes
1.050.750 euro i forpligtrelses- og
betalingsbevillinger under
budgetkonto B7-8000.

aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

finansielle aspekter Komitologi

Forordning (EF) nr. 1267/1999
om oprettelse af et
strukturpolitisk
førtiltrædelsesinstrument

2001/0058
CONT

På grundlag af de hidtidige erfaringer med
vurderingen og godkendelsen af
foranstaltninger, der skal finansieres i
henhold til ISPA, bør nogle bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1267/1999 ændres.

førtiltrædelsesinstrumentet
(ISPA)

aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

ISPA-udvalget, forvaltningsudvalg jf.
afgørelse 1999/468/EF;
se ligeledes adfærdskodeks om
Kommissionens gennemførelse af
strukturpolitikkerne

Rådets og Kommissionens
afgørelse om indgåelse af
stabiliserings- og
associeringsaftalen mellem De
Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den
ene side og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik
Makedonien på den anden side

2001/0049
AFET

Dette forslag vedrører følgende aspekter:
indførelse af en politisk dialog; forbedring af
det regionale samarbejde; oprettelse af et
frihandelsområde; bestemmelser om
arebdjstagernes frie bevægelighed, fri
etableringsret, udbud af tjenesteydelser,
løbende betalinger og kapitalbevægelser;
FYROM's forpligtelse til at tilnærme sin
lovgivning til EU-området; bestemmelser om
oprettelse af et associerings- og
stabiliseringsråd og et parlamentarisk
associerings- og stabiliseringsråd.

Denne aftale medfører ingen
ekstraudgifter for CARDS-
programmet. Forslag om
bevillinger til regionen vil blive
styret ved og i kraft af CARDS-
forordninegn og under CARDS-
bevillingerne på budgetpost B7-
54 "Samarbejde med
Balkanlandene".

aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om
supplerende tilsyn med
kreditinstitutter,
forsikringsselskaber og
investeringsselskaber i et
finansielt konglomerat og om
ændring af Rådets direktiv
73/239/EØF, 79/267/EØF,
92/49/EØF, 92/96/EØF,
93/6/EØF og 93/22/EØF samt
Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 98/78/EF og
2000/12/EF

2001/0095
ECON

Dette forslag regulerer virksomheder, der
har opnået tilladelse som nævnt i artikel 6
direktiv 73/239/EØF, art. 6 i direktiv
79/267/EØF, i art. 3, stk. 1, i direktiv
93/22/EØF, eller artikel 4 i direktiv
2000/12/EF, og som indgår i et finansielt
konglomerat. Den indeholder også
ændringer af de sektorbestemmelser, der
gælder for nævnte regulerede
virksomheder.

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogrammet
for 2001

Oprettelse af forskriftsudvalg "udvalget om
finansielle konglomerater"; bestemmelserne i
art. 5, 7 og 8 i komitologiafgørelsen
1999/468/CE gælder;
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

finansielle aspekter Komitologi

Rådets direktiv 2000/29/EF
om foranstaltninger mod
indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller
planteprodukter og mod deres
spredning inden for
Fællesskabet

2001/0090
AGRI

Formålet med dette forslag, der skyldes
indførelsen af en ny fytosanitær ordning i EI
som led i det indre marked, er at medtage
en række forhold vedrørende:
fortoldningsprocedurer fra
medlemsstaternes officielle fytosanitære
organismer og i samarbejde med
toldmyndighederne improt til Fællesskabet
af vegetabilske stoffer eller produkter fra
tredjelande; indførelse af princippet om
harmonisering af omkostningsbetaling til
fytosanitære inspektioner ved import og
størrelsen af denne omkostningsbetaling.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

tilpasning af bestemmelserne i direktiv
2000/29/EF af hensyn til
komitologiafgørelsen 1999/468/EF, navnlig
art. 5 og 7, stk. 3;
Kommissionen bistås af Den Stående Komité
for Plantesundhed, der er oprettet med
Rådets afgørelse 76/894/EØF.

Rådets direktiv om ændring af
direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF og 66/403/EØF
om handel med frø af
foderplanter, sædekorn og
læggekartofler

2001/0089
AGRI

Denne forordning har til formål at at sikre
varig markedsføring af frø til slutforbrugeren
under iagttagelse af en række forhold, og
ændrer direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØFog
66/403/EØF.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogrammet
for 2001

Da gennemførelsesforanstaltningerne til
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og
66/403/EØF er forvaltningsforanstaltninger i
den i komitologiafgørelse1999/468/EF
anvendte betydning, skal de vedtages efter
forvaltningsproceduren i afgørelsens artikel 4

Rådets afgørelse om
fastsættelse af de nødvendige
bestemmelser til
gennemførelse af den til
Nice-traktaten knyttede
protokol om de finansielle
konsekvenser af udløbet af
EKSF-traktaten og om Kul- og
Stålforskningsfonden

2001/0061
BUDG

Formålet med dette forslag er at forelægge
tilpasninger af de kommissionsforslag, der
vedtoges den 6. september 2000 om
forskningaktiviteter efter udløbet af EKSF-
traktaten. Disse ændringer er nødvendige
for at atge det nye retsgrundlag, som Nica-
traktatens protokol om de finansielle
konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten
og om Kul- og Stålforskningsfonden.
Der henvises i denne retsakt til EU's charter
om grundlæggende rettigheder.

alle bestanddele i EKSF's aktive
og passive midler overføres til
Det Europæiske Fællesskabs fra
24. juli 2002

aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

Lovgivningsmæssig
planlægning

finansielle aspekter Komitologi

Rådets afgørelse om
fastsættelse af de flerårige
finansielle retningslinjer for
forvaltningen af midlerne i
"EKSF under afvikling" og,
når afviklingen er afsluttet, af
"Kul- og
Stålforskningsfondens aktiver"

2000/0363
BUDG

Formålet med dette forslag er at fastsætte
de flerårige finansielle retningslinjer for
forvaltningen af midlerne i "EKSF under
afvikling" og, når afviklingen er afsluttet, af
"Kul- og Stålforskningsfondens aktiver".
Der henvises i denne retsakt til EU's charter
om grundlæggende rettigheder.

alle bestanddele i EKSF's aktive
og passive midler overføres til
Det Europæiske Fællesskabs fra
24. juli 2002

aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om
fastsættelse af de flerårige
tekniske retningslinjer for Kul-
og Stålforskningsfondens
forskningsprogram

2000/0364
ITRE

Formålet med dette forslag er at fastsætte
de flerårige tekniske retningslinjer for Kul-
og Stålforskningsfondens
forskningsprogram.
Der henvises i denne retsakt til EU's charter
om grundlæggende rettigheder.

alle bestanddele i EKSF's aktive
og passive midler overføres til
Det Europæiske Fællesskabs fra
24. juli 2002

aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke
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Budget

Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedu
re

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
n

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
tilpasning af de finansielle overslag efter
bevillingsudnyttelsen (forelagt af Kommissionen
for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til
punkt 16-18 i den interinstitutionelle aftale af 6.
maj 1999)

BUDG 2001/0075
A5-0110/200

 Colom i Naval

ACI Besl. vedtaget med æf.
03/05/01

…/… Schreyer
03/04/01

Opfølgning:
- dække ethvert underskud, der kan opstå som følge af
gennemførelsen af 2000-budgettet (bevillinger til
fællesskabsinitiativer og fornyende aktioner i perioden
2000-2006)
- interinstitutionnel debat for at vurdere de
budgetmæssige og finansielle virkninger af
udvidelseskalenderens, sådan som den fremgår af
fremskridtene i tiltrædelsesforhandlingerne



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE58

Bulletin 11.06.2001 - DA - PE 299.529

Den politiske kontrol

Titel Reference
Stiller

 Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens
holdning

under
mødeper.

Bemærkninger

Den næste generation af Internet: nødvendigheden
af et EU-forskningsinitiativ

2000/2102
ITRE

A5-0116/2001
INI

Besl. vedtaget
03/05/01

…/… Bolkestein
03/05/01

Opfølgning:
- give høj prioritet til et forksningsinitiativ i det sjette rammeprogram for
F&U
- en fast juridisk ramme for sikkerheden på Internettet
- oprettelse af et europæisk højkapacitetss-forskningsnetværk
- fremme af forskning i udnyttelse af infrastruklturer
- fremme af forskning i datasikkerhedssystemer

Udbuddet af veterinærlægemidler 2001/2054
ENVI

A5-0119/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
03/05/01

…/… Liikkanen
02/05/01

Opfølgning:
- forslag om ændring af direktiv nr. 81/851/EØF og Rådets forordning
2377/90
- oprettelse af et tværeuropæisk licenssystem. Dato: i nær fremtid

Den årlige bedømmelse af gennemførelsen af
stabilitets- og konvergensprogrammerne

2001/2009
ECON

A5-0127/2001
INI

Besl. vedtaget med æf.
03/05/01

…/… Solbes Mira
03/05/01

Opfølgning:
- fornyelse af anmodning om forelæggelse af harmoniseret kalender for
medlemsstaternes stabilitetsprogrammer og fuld tilknytning af EP i god
tid
- anmodning til Grækenland om at fortsætte reformerne af den offentlige
sektor, budgetdisciplinen og gældsbegrænsningen
- henstilling om at lade skattelettelser følge af lønpolitikker, der opfordrer
til tilbageholdenhed og ro på arbejdsmarkedet

Problemer vedrørende nuklear sikkerhed 15 år efter
Tjernobyl og de sundhedsmæssige følger Politiske grupper

B5-0321/2001
Redegørelse

Fæll. besl. vedtaget
03/05/01

Lejon
02/05/01

Wallström
02/05/01

Opfølgning:
- tildeling af hjælp til bygning af gas- og olierør
- forsættelse af miljøoprydningen i de forurende områder
- epidemiologisk undersøgelse af Tjernobyls virkning i hele Europa
- styrkelse og samarbejdet og dialogen mellem ukrainske
parlamentsmedlemmer og europæiske parlamentarikere om
energispørgsmålene.

Partnerskabet med De Forenede Nationer om
områderne udvikling og humanitære anliggender Kommissionen

Meddelelse

…/… …/… Nielson
02/05/01

foreligger ikke
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Diverse afgørelser
Titel Stiller Ordføreren Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under

mødeperioden
Rådets

holdning under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Peter Sichrovskys parlamentariske
immunitet

JURI Zimeray A5-0123/2001 2000/2237 IMM immunitet ikke hævet …/… …/… 03/05/01

Johannes Voggenhubers
 parlamentariske immunitet

JURI Zimeray A5-0124/2001 2000/2238 IMM immunitet ikke hævet …/… …/… 03/05/01

Elisabeth Jeggles parlamentariske
immunitet

JURI MacCormick A5-0126/2001 2001/2031 IMM immunitet hævet …/… …/… 03/05/01
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MØDEPERIODEN FRA DEN 14. TIL 17. MAJ 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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produits du tabac
FEOGA recouvrement des créances
exclusion sociale
sécurité générale des produits
produits d'alimentation des animaux
substances et préparations dangereuses
sécurité maritime
inspection des navires
mobilité des étudiants et autres personnes
comptes annuels, comptes consolidés
véhicules à moteur-pollution de l'air
eau-substances prioritaires
équipements électroniques-substances dangereuses

équipements électroniques-déchets
attestation de conducteur uniforme
gestion de l'aide alimentaire

codécison

règlement financier
Eurojust
personnel Europol
enfants et adolescents: consommation d'alcool
qualité de l'huile d'olive
OCM viande bovine
OCM fruits et légumes
Groenland: protocole de pêche
financement des partis politiques européens

consultation

adhésion de la Communauté aux règlements
104, 105, 106, 108, 109

de la comm.économique des Nnations Unies

avis conforme

Travaux législatifs

comités d'entreprise et licenciements
stratégie pour le développement durable

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

institut de la pétition
huile d'olive:régime d'aide
préférences généralisées
reconnaissance mutuelle des décisions

en matière pénale
pensions sûres et viables
2001:grandes orientations économiques

e-learning
éducation de demain

enseigner et apprendre

Rapports requérant l'avis du PE

espace de liberté, de sécurité et de justice
discussion annuelle

directive concernant le gaz
systèmes d'éducation et de formation

Questions orales

position de l'UE à la Conf.
contre le racisme, la xénophobie,

l'antisémitisme et l'intolérance
Moyen Orient
Algérie
Cameroun
Ethiopie
prisonniers turcs
ARY Macédoine
Bosnie/Herzégovine
enfants africains et travail forcé
liberté de presse
inondations en France

Débat d'actualité

Contrôle politique

BRS 2/2001
APB 2002
PE état prévisionnel 2002

Travaux budgétaires

calendrier des périodes
de session 2002

Décisions diverses

Session MAI II 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Conseil/Commission : déclarations
Comités d'entreprises et licenciements

Conseil/Commission : questions orales
- Objectifs futurs des systèmes d'éducation et de formation
- Directive concernant le gaz
- Discussion annuelle sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Commission : communication
- Stratégie pour le développement durable

Algérie : état de situation

Bosnie/Herzégovine :
état de la situation et notamment à Banja Luka

Afrique :
Travail forcé des enfants africains

Moyen-Orient : état de situation

Turquie : situation des prisonniers

Ancienne Rép. Yougoslave de Macédoine
(ARYM) : état du dossier

CEE-Danemark/Groenland :
Accord de pêche

inondations en France

Cameroun : droits de l'homme

Ethiopie : droits de l'homme

PE : calendrier des périodes de session - 2002

dialogue transatlantique UE-Etats-Unis

grandes orientations économiques

- Avant-projet du budget-général – Année 2002
- BRS 2/2001
- Etat prévisionnel du PE – Année 2002
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

2 0 0 0 / 0 1 5 7  E M P L
F i g u e i r e d o  

A 5 - 0 1 5 5 / 2 0 0 1  

2 0 0 0 / 0 0 7 3  E N V I
G o n z a l e z  A l v a r e z

 A 5 - 0 1 3 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 8  E N V I
P a u l s e n

A 5 - 0 1 3 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 5  R E T T
W a t t s

A 5 - 0 1 4 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 6 6  R E T T
O r t u o n d o  L a r r e a
 A 5 - 0 1 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 2 1  C U L T
E v a n s

A 5 - 0 1 1 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 4 3  J U R I
I n g l e w o o d

A 5 - 0 1 3 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 1  E N V I
L a n g e

A 5 - 0 1 3 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 5  E N V I
B r e y e r

A 5 - 0 1 3 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 9  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 5 8  E N V I
F l o r e n z

A 5 - 0 1 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 9 7  R E T T
v a n  D a m

A 5 - 0 1 5 1 / 2 0 0 1

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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A m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s  -  P r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t io n

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

2 0 0 0 / 0 9 0 1  C O N T
v a n  H u l t e n

A 5 - 0 1 5 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 1 7  L I B E
G e b h a r d t

A 5 - 0 1 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 8 0 1  E N V I
S t i h l e r

A 5 - 0 1 5 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 5 8  A G R I
J o v é  P e r e s

 A 5 - 0 1 3 7 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 4 2  A G R I
S t u r d y

A 5 - 0 1 4 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 3 4 8  P E C H
L a n g e n h a g e n

A 5 - 0 1 2 9 / 2 0 0 1

2 0 0 1 / 0 0 1 1  A F C O
S c h l e i c h e r

A 5 - 0 1 6 7 / 2 0 0 1

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

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

c o m m P A R L  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 65

Bulletin 11.06.2001 - DA - PE 299.529

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.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

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

DELE 1999/0244
A5-0162/2001

Maaten

COD ***III fælles udkast godkendt 15.05.01 …/… Byrne
14/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved
inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der
er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond
for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i
forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter

CONT 1998/0206
A5-0139/2001

Garriga Polledo

COD ***II vedtaget beslutning
kontrol af retsgrundlag jf.

forr. art. 63

16.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et
EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes
samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse

EMPL 2000/0157
A5-0155/2001

Figueiredo

COD ***II fælles holdning ændret 17.05.01 …/… Diamantopoulou
 16/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed
i almindelighed

ENVI 2000/0073
A5-0133/2001

González Álvarez

COD ***II fælles holdning ændret 16.05.01 …/… Byrne
 15/05/01

Patten
16/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse
af offentlig kontrol på foderstofområdet samt direktiv
70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF vedrørende foder

ENVI 2000/0068
A5-0136/2001

Paulsen

COD ***II fælles holdning ændret 15.05.01 …/… Byrne
14/05/01

Wallström
15/05/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 21. ændring af
Rådets direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske)

ENVI 2000/0006
C5-0132/2001

uden betænkning

COD ***II fælles holdning godkendt 16.05.01 …/… …/…

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber
Fællesskabets havne og sejler i farvande under
medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for
skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og
arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)

RETT 2000/0065
A5-0140/2001

Watts

COD ***II fælles holdning ændret 16.05.01 …/… de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for
organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for
søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

RETT 2000/0066
A5-0144/2001

Ortuondo Larrea

COD ***II fælles holdning ændret 16.05.01 …/… de Palacio
15/05/01

Patten
16/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mobilitet i Det
Europæiske Fællesskab for studerende, personer under
erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere

CULT 2000/0021
A5-0115/2001

Evans

COD ***II fælles holdning ændret 15.05.01 …/… Reding
14/05/01

Wallström
15/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer

JURI 2000/0043
A5-0130/2001

Inglewood

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 …/… …/…

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

ENVI 2000/0211
A5-0131/2001

Lange

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af en
liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik

ENVI 2000/0035
A5-0135/2001

Breyer

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 …/… Wallström
15/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

ENVI 2000/0159
A5-0146/2001

Florenz

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 …/… Wallström
15/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr

ENVI 2000/0158
A5-0148/2001

Florenz

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 …/… Wallström
15/05/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 881/92 om adgang til markedet for
vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en
medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters
områder, hvad angår en ensartet førerattest

RETT 2000/0297
A5-0151/2001

van Dam

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 16.05.01 …/… de Palacio
 15/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af artikel
21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 om fødevarehjælpspolitik
og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden

DEVE 2001/0005
C5-0007/2001

uden betænkning

COD ***I lovgiv. beslutning vedtaget 16.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
regulativ nr. 106 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa
vedrørende typegodkendelse af dæk til landbrugskøretøjer og
påhængskøretøjer dertil

ITRE 2000/0051
A5-0157/2001

Harbour

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
regulativ nr. 104 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa
vedrørende typegodkendelse af refleksanordninger til lange
lastbiler og påhængskøretøjer dertil

ITRE 2000/0061
A5-0158/2001

Harbour

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
regulativ nr. 105 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa
vedrørende typegodkendelse af køretøjer til transport af farligt
gods, for så vidt angår deres særlige konstruktion

ITRE 2000/0075
A5-0159/2001

Harbour

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 109
vedrørende godkendelse af fabrikationen af regummierede dæk til
erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil

ITRE 2000/0003
A5-0160/2001

Harbour

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 108
vedrørende godkendelse af fabrikationen af regummierede dæk til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

ITRE 2000/0002
A5-0161/2001

Harbour

AVC *** lovgiv. beslutning vedtaget 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Kommissionens forordning (Euratom, EKSF, EF) om ændring af
Kommissionens forordning nr. 3418/93 af 9. december 1993 om
gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i
finansforordningen af 21. december 1977

CONT 2000/0901
A5-0154/2001

van Hulten

CNS * lovgiv. beslutning ændret 15.05.01 uden forhandl. uden forhandl.
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Rådets afgørelse om oprettelse af Eurojust med henblik på at
styrke bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet

LIBE 2000/0817
2000/0808

A5-0153/2001
Gebhardt

CNS * ini-ændret 17.05.01 …/… Vitorino
17/05/01

Rådets afgørelse om tilpasning af vederlag og tillæg til Europols
ansatte

LIBE 2001/0806
C5-0142/2001

uden betænkning

CNS * initiativ godkendt 16.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug ENVI 2001/0801
A5-0150/2001

Stihler

CNS * lovgiv. beslutning ændret 16.05.01 …/… Byrne
15/05/01

Rådets forordning om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og
forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår forlængelse af
støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie

AGRI 2000/0358
A5-0137/2001

Jové Peres

CNS * lovgiv. beslutning ændret 17.05.01 …/… Schreyer
16/05/01

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1254/1999
om den fælles markedsordning for oksekød

AGRI 2001/0042
A5-0142/2001

Sturdy

CNS * lovgiv. beslutning ændret 16.05.01 …/… Fischler
15/05/01

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter
og grøntsager

AGRI 2001/0052
C5-0094/2001

uden betænkning

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 16.05.01 uden forhandl. uden forhandl.

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

PECH 2000/0348
A5-0129/2001
Langenhagen

CNS * lovgiv. beslutning ændret 16.05.01 …/… Fischler
 15/05/01

Forslag til Rådets forordning om vedtægt for og finansiering af
europæiske politiske partier

AFCO 2001/0011
A5-0167/2001

Schleicher

CNS * lovgiv. beslutning ændret 17.05.01 …/… Schreyer
17/05/01
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II. Ændringsforslag

Retsakterne er inddelt i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 17.03.99 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens
affattelse;
Spalten "særlige forhold ved de behandlede ændringsforslag" angiver, om følgende spørgsmål behandles i de vedtagne ændringsforslag:  L:Retsgrundlag, ?:Charter om grundlæggende rettigheder, ΑΩ:
tidsmæssige spørgsmål, <=>:komitologi, €:budgetmæssige indvirkning, i-PE:informationsret, +:bekæmpelse af svig. Når symbolet "e.a" anvendes kan de vedtagne ændringsforslag vedrøre traktatprincipper, andre
gældende retsakter, tilrettelæggelsen af proceduren, redaktionelle forhold osv..

Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige forhold i
de vedtagne

ændringsforslag

Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

I EP-
udv.

Fra
pol.gr.

Plenar Ti
te
l

Præ-
am-
bel

For-
mål
og
an-
ven-
delse

Defi-
nitio-
ner

Ret
og

forpl.

Gen-
nemf.
bef.

Pro-
cedu-

re-
mæs.
best.

Gen-
nemf.
for-

anst.

Over
gang
sbest

Bilag Ude-
la-

delse
af

tekst

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse
af et EF-handlingsprogram til fremme af
medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social
udstødelse

2000/0157
EMPL

Figueiredo
A5-0155/2001

COD ***II

15 0 15 0 5 4 0 0 2 1 1 0 2 0 <=>
?
€

i-PE
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
produktsikkerhed i almindelighed

2000/0073
ENVI

González Álvarez
A5-0133/2001

COD ***II

11 0 7 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 95/53/EF om principperne for
tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet
samt direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF
vedrørende foder

2000/0068
ENVI

Paulsen
A5-0136/2001

COD ***II

6 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 �e.a�
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Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige forhold i
de vedtagne

ændringsforslag

Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

I EP-
udv.

Fra
pol.gr.

Plenar Ti
te
l

Præ-
am-
bel

For-
mål
og
an-
ven-
delse

Defi-
nitio-
ner

Ret
og

forpl.

Gen-
nemf.
bef.

Pro-
cedu-

re-
mæs.
best.

Gen-
nemf.
for-

anst.

Over
gang
sbest

Bilag Ude-
la-

delse
af

tekst

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe,
der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande
under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale
standarder for skibes sikkerhed, for
forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår
om bord (havnestatskontrol)

2000/0065
RETT
Watts

A5-0140/2001
COD ***II

2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder
for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe,
og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse
dermed

2000/0066
RETT

Ortuondo Larrea
A5-0144/2001

COD ***II

7 0 7 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 �e.a�

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mobilitet i
Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer
under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og
erhvervslærere

2000/0021
CULT
Evans

A5-0115/2001
COD ***II

6 0 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 ΑΩ
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse
selskabsformer

2000/0043
JURI

Inglewood
A5-0130/2001

COD ***I

32 0 31 0 12 7 0 0 2 1 6 1 0 2 ΑΩ
i-PE

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

2000/0211
ENVI
Lange

A5-0131/2001
COD ***I

4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ΑΩ
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Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige forhold i
de vedtagne

ændringsforslag

Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

I EP-
udv.

Fra
pol.gr.

Plenar Ti
te
l

Præ-
am-
bel

For-
mål
og
an-
ven-
delse

Defi-
nitio-
ner

Ret
og

forpl.

Gen-
nemf.
bef.

Pro-
cedu-

re-
mæs.
best.

Gen-
nemf.
for-

anst.

Over
gang
sbest

Bilag Ude-
la-

delse
af

tekst

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om
vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for
vandpolitik

2000/0035
ENVI

Breyer
A5-0135/2001

COD ***I

20 6 20 0 13 1 0 0 1 0 0 0 5 0 ΑΩ

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning
af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr

2000/0159
ENVI

Florenz
A5-0146/2001

COD ***I

20 6 23 0 7 5 0 0 5 3 1 1 1 0 ΑΩ
<=>
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr

2000/0158
ENVI

Florenz
A5-0148/2001

COD ***I

73 16 81 0 23 8 9 0 7 5 14 2 12 1 ΑΩ

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 om adgang til
markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som
udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem
en eller flere medlemsstaters områder, hvad angår en
ensartet førerattest

2000/0297
RETT

van Dam
A5-0151/2001

COD ***I

7 0 7 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 ΑΩ

Kommissionens forordning (Euratom, EKSF, EF) om
ændring af Kommissionens forordning nr. 3418/93 af 9.
december 1993 om gennemførelsesbestemmelser til
visse bestemmelser i finansforordningen af 21. december
1977

2000/0901
CONT

van Hulten
A5-0154/2001

CNS *

10 1 11 0 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 €
i-PE

Rådets afgørelse om oprettelse af Eurojust med henblik
på at styrke bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet

2000/0817
LIBE

Gebhardt
A5-0153/2001

CNS *

25 2 26 0 9 9 0 0 0 2 4 0 0 2 ΑΩ
?

i-PE
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Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige forhold i
de vedtagne

ændringsforslag

Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok:
Procedure

I EP-
udv.

Fra
pol.gr.

Plenar Ti
te
l

Præ-
am-
bel

For-
mål
og
an-
ven-
delse

Defi-
nitio-
ner

Ret
og

forpl.

Gen-
nemf.
bef.

Pro-
cedu-

re-
mæs.
best.

Gen-
nemf.
for-

anst.

Over
gang
sbest

Bilag Ude-
la-

delse
af

tekst

Rådets henstilling om børns og unges alkoholforbrug 2001/0801
ENVI
Stihler

A5-0150/2001
CNS *

52 4 52 0 12 23 0 0 1 1 15 0 0 0 �e.a�

Rådets forordning om ændring af forordning nr.
136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt
angår forlængelse af støtteordningen og
kvalitetsstrategien for olivenolie

2000/0358
AGRI

Jové Peres
A5-0137/2001

CNS *

48 0 48 1 20 10 1 0 1 0 14 0 0 1 ΑΩ

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød

2001/0042
AGRI
Sturdy

A5-0142/2001
CNS *

23 0 23 0 6 2 0 0 0 0 12 0 0 3 ΑΩ
€

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

2000/0348
PECH

Langenhagen
A5-0129/2001

CNS *

8 0 9 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 i-PE

Forslag til Rådets forordning om vedtægt for og
finansiering af europæiske politiske partier

2001/0011
AFCO

Schleicher
A5-0167/2001

CNS *

22 5 25 0 9 9 0 0 2 1 3 1 0 0 ΑΩ
?
€
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III. Lovgivningmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Det Europæiske
Atomenergifællesskabs flerårige
rammeprogram for forskning og
uddannelse 2002-2006 som bidrag til
realiseringen af det europæiske
forskningsrum

2001/0054
ITRE

omfatter alle aktiviteter vedrørende
forskning, teknologisk udvikling,
internationalt samarbejde, formidling og
nyttiggørelse samt uddannelse på
følgende områder: Behandling og
opbevaring af nukleart affald Det Fælles
Forskningscenters Euratom-aktiviteter
Denne retsakt henviser til EU's charter om
grundlæggende rettigheder;

Budgetrammen for perioden
2002-2006 er 1.230 mio. €,
hvoraf 150 mio. € til behandling
og oplagring af affald, 700 mio. €
til kontrolleret termonuklear
fusion, 50 mio. € til andre
Euratom-aktiviteter og 330 mio. €
til FFC's Euratom-aktiviteter

ny aktion i
lovgivningsprogrammet
for 2001

udvalg under rammeprogrammet for F&U
berøres ikke for øjeblikket af afgørelse
1999/468/EF

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

2000/0346
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

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

2000/0347
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om indgåelse af en
aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Den Slovakiske
Republik om Den Slovakiske
Republiks deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet

2000/0351
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

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

2000/0352
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

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

2000/0354
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

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

2000/0355
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om indgåelse af en
aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Den Tjekkiske
Republik om Den Tjekkiske
Republiks deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet

2000/0356
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om indgåelse af en
aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Rumænien om
Rumæniens deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet

2000/0357
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

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

2000/0359
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om indgåelse af en
aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Polen om Polens
deltagelse i Det Europæiske
Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og
Miljøovervågningsnet

2000/0360
ENVI

foreligger ikke foreligger ikke godkendt af KOM i
2000, fremsendt af
CONS i 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv
96/92/EF og 98/30/EF om fælles
regler for det indre marked for
henholdsvis elektricitet og naturgas

2001/0077
ITRE

Det Europæiske Råd i Lissabon
opfordrede den 23. og 24. marts 2000 til
en hurtig indsats for at fuldføre det indre
marked for både elektricitet og gas og til at
fremskynde liberaliseringen i disse
sektorer, idet målet er, at det indre marked
bliver fuldt funktionsdygtigt. Europa-
Parlamentet opfordrede i sin beslutning af
6. juli 2000 om Kommissionens anden
rapport om liberalisering af
energimarkederne Kommissionen til at
vedtage en detaljeret tidsplan for
opfyldelse af nøje fastlagte målsætninger
med henblik på gradvis at opnå
fuldstændig liberalisering af
energimarkedet.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

Se forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse om betingelser for
netadgang i forbindelse med
grænseoverskridende
elektricitetsudveksling ; sag 2001/0078

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om betingelserne for
netadgang i forbindelse med
grænseoverskridende
elektricitetsudveksling

2001/0078
ITRE

Formålet med dette forslag er at stimulere
de grænseoverskridende
elektricitetsudvekslinger og dermed
konkurrencen på det indre marked for el
ved at etablere en udligningsmekanisme
for el over grænserne og indførelse af
harmoniserede principper for gebyrer for
grænseoverskridende transport og tildeling
af tilkoblingskapaciteter for den

I FFTB 2002, budgetpost B4-er
der afsat 0,6 mio. € i FB og 0,5
mio. € i BB;

aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

Et forskriftsudvalg og et høringsudvalg
oprettes i henhold til denne retsakt.
Bestemmelserne i afgørelse 199/468/EF,
især artikel 5,7 og 8 finder anvendelse.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

grænseoverskridende transport af el

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om treogtyvende ændring af
Rådets direktiv 76/769/EØF for så
vidt angår begrænsning af
markedsføring og anvendelse af
visse farlige stoffer og præparater
(???)

2001/0110
ENVI

Forslaget om treogtyvende ændring
udvider tillægget med substanser i bilag I
til direktiv 76/769/EØF ved at tilføje stoffer,
der klassificeret som k./m./t. i 25. og 26.
tilpasning af direktiv 67/548/EF til den
tekniske udvikling. Forbrugerne kan
derefter ikke anvende disse stoffer.

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogrammet
for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om kvaliteten af benzin og
dieselolie og om ændring af direktiv
98/70/EF

2001/0107
ENVI

Formålet er at præcisere gældende
miljøkrav for benzin og diesel, jf. art. i
direktiv 98/70/EF

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

Bekræftelse af et forskriftsudvalg i henhold
til afgørelse 1999/468/EF

Rådets forordning om ændring af
forordning(EØF)nr. 2847/93 om
indførelse af en kontrolordning
under den fælles fiskeripolitik

2001/0096
PECH

Formålet med denne forordning er således
at ændre forordning (EØF) nr. 2847/93 om
indførelse af en kontrolordning under den
fælles fiskeripolitik, så der kan indføres
nye kontrolforanstaltninger, der sikrer, at
kvoterne bedre overholdes.

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogrammet
for 2001

I forordning 2847/93 henvises til et
forvaltningsudvalg for fiskeri- og
akvakultursektoren.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Europa-Parlamentets of Rådets
direktiv om bygningers
energimæssige ydeevne

2001/0098
ITRE

Formålet er at opnå en bedre
energimæssig ydeevne i bygninger i EU
ved så vidt muligt at sikre, at kun de mest
besparende og effektive metoder
anvendes hertil i forbindelse med en
fælles metode for beregning af bygningers
energimæssige ydeevne, anvendelse af
minimumsnormer for ey i nye bygninger og
med hensyn til ey af eksisterende
bygninger. opslag af udstedte attester i
større bygninger med igangværende
betydelige renoveringsarbejder,
regelmæssig kontrol med varmeanlæg og
vurdering af et varmesystems
energieffektivitet.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i
lovgivningsprogrammet
for 2001

Tilpasning af forskriftsudvalg oprette med
art. 10 i Rådets direktiv 92/75/EØF til
bestemmelserne i art. 5,7 og 8 i afgørelse
1999/468/EF
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Budget

Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Proce-
dure

Vedtagelser
under

mødeperioden
Dato for

vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Den Europæiske Unions tillægs- og
ændringsbudget 2/2001 for regnskabsåret
2001

BUDG 2001/2026
A5-0138/2001

Ferber

BUD Vedtagelse af
TÆB 2/2001

uden ændringer
Besl. vedtaget

17.05.01

…/… Schreyer
16/05/01

Opfølgning:
- anvendelse af punkt 39 og 40 i den interinstitutionelle aftale om
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren
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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

overslag over Europa-Parlamentets
indtægter og udgifter for regnskabsåret
2002

BUDG 2001/2062
A5-0166/2001

Buitenweg

BUD Overslag
vedtaget;

Besl. vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… …/… Opfølgning:
- analyse af forberedelserne med henblik på udvidelsen; dato: 30/06/2001
- betænkning om etablering af faste informationskontorer; dato: efteråret
2001 ;
- behandling af mulighederne for, at medlemmer af parlamenterne i
ansøgerlandene kan deltage i udvalgenes arbejde;
- budgettering af forberedende arbejder i forbindelse med 2002-
budgetproceduren;
- specifikke forpligtelser i forbindelse med bygningspolitikken,
medlemmernes statut, personalepolitikken og andre aktiviteter, hvor der er
opført bevillinger i reserven eller på den relevante budgetpost;
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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

Det foreløbige budgetforslag - 2002 Kommis
sionen

…/… Meddelels
e

…/… …/… Schreyer
16/05/01

Forpligtelser og betalinger: forpligtelsesbevillingerne udgør ca. € 100,3
mia. (+3,4% i forhold til 2001) med en resterende margin på mere end €
500 mio. under loftet i de finansielle overslag for 2000-2006. Stigningen i
betalingsbevillinger er blevet holdt på 4,8% (eller ca. € 97,7 mia.). I relative
tal forbliver de på samme niveau som i 2001, dvs. 1,06% af EU-BNI.

AGRI: Landbrugsudgifterne udgør den største andel (46%) af det
foreslåede budget og udviser den højeste stigning (+5,0% i forhold til 2001-
udgifterne).

STRUCT-foranstaltninger: Takket være afgørelsen om genanvendelse i
2002 af € 870 mio. i bevillinger fra 2000 udgør stigningen 2,8%. Uden
denne rebudgettering er stigningen på kun 1,5% udtryk for en stabilisering
af støtteintensiteten og en gradvis udfasning af ikke-støtteberettigede
regioner som forudset i de finansielle overslag.

INT-politikker: Stigningen i forpligtelser ligger over gennemsnittet for hele
budgettet (+4%). De vigtigste punkter er: FoU med mere end € 4 mia.; Et
samlet beløb på € 111,7 mio. (+ 7,1% i forhold til 2001) foreslås. € 7,5 mio.
afsættes til etableringen af Det Europæiske Fødevareagentur;
bevillingerne til miljøprogrammet LIFE III udgør € 140,6 mio. Det er en
forhøjelse på € 2 mio. i forhold til 2001; Retlige og indre anliggender:
bevillingen på ca. € 81 mio. for 2002 vil muliggøre en fortsættelse af
aktiviteterne på samme niveau som i 2001, herunder DAPHNE-
programmet (€ mio. til bekæmpelse af vold mod børn), Den Europæiske
Flygtningefond (€ mio. ) og kampagnen mod diskrimination(€ mio.).

Bistand til ikke-EU-lande: Forpligtelsesbevillingerne nedskæres med 2,4%.

Førtiltrædelse: For SAPARD-, ISPA- og PHARE-programmerne vil det
samlede beløb på € 328 mia. blive budgetteret.

ACCES: Budgettet for betalingsbevillinger er € 4,4 mia. mindre end
teoretisk planlagt med udvidelsen.

ADMN-udgifter: 5,1% af det samlede budget herunder pensionsudgifter.



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 81

Bulletin 11.06.2001 - DA - PE 299.529

Den politiske kontrol

Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Retten til at indgive andragender ved
indgangen til det 21. århundrede

2000/2026
PETI

A5-0088/2001
INI

Besl.
vedtaget
15.05.01

uden
forhandl.

uden forhandl. henvisning til charteret om de grundlæggende rettigheder;
Opfølgning:
- revision af den interinstitutionelle aftale fra 1989;
- tilpasning af PETI-Udvalgets beføjelser og anmodning om en rapport til Europa-Parlamentets
generalsekretær;
- positiv over for oprettelse af et europæisk net af nationale mæglere;
- et årligt evalueringsseminar PE/CSL/COM ;

Revisionsrettens særberetning nr. 11/2000
om støtteordningen for olivenolie, med
Kommissionens svar

2001/2001
CONTA

5-0114/2001
COS

Besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… Schreyer
16/05/01

Opfølgning:
- gennemførelse af Revisionsrettens tidligere henstillinger om udskiftning af de gældende
støtteordninger; frist; kort; i modsat fald iværksættelse af overgangsforanstaltninger;
- iværksættelse af en ret forenklet ordning på grundlag af pålidelige oplysninger om
mængderne af forarbejdet oliven og mængden af den olie, der fremstilles i oliemøllerne;
- indføjelse af olivenolie i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem;
- etablering af en enkelt markedsføringsordning;
- evaluering af de nationale kontrolorganers rentabilitet;
- forslag om en integreret strategi, en handlingsplan og en tidsplan på grundlag af traktatens
artikel 280;
- udarbejdelse af en række lovgivningsbestemmelser og administrative bestemmelser;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Generelle toldpræferencer for perioden 1. juli
1999 til 31. december 2001 med henblik på at
udvide toldfritagelsen til også at omfatte varer
med oprindelse i de mindst udviklede lande,
uden mængdebegrænsning

2000/0239
DEVE

A5-0128/2001
COS

Besl.
vedtaget
med æf.
16.05.01

…/… Lamy
15/05/01

Opfølgning:
- udarbejdelse af politikker vedrørende kontrol af våbeneksport til de mindst udviklede lande og
overholdelse af FN’s våbeneksportregister;
- udarbejdelse sammen med AVS-staterne af fælles konsekvensundersøgelser af forslaget "Alt
undtagen våben"
- iværksættelse af tekniske bistandsordninger med henblik på at undgå bedragerier;
- evaluering af iværksættelsen efter høring af Europa-Parlamentet, AVS-staterne, sammen
med de mindst udviklede lande og efter etablering af en dialog med de berørte
samfundsorganer;
- periodisk undersøgelse; frist: hvert femte år;

Gensidig anerkendelse af endelige
afgørelser i straffesager

2000/2295
LIBE

A5-0145/2001
COS

Besl.
vedtaget
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Opfølgning:
- definition af væsentlige juridiske områder og procedurer, hvor der er behov for
mindstenormer;
- udarbejdelse af regler, der fastlægger de tilfælde, hvor en dom kan effektueres i et andet
land, end det, hvor den er afsagt;
- etablering af et offentligt tilgængeligt register over straffesager;
- ansøgerlandenes deltagelse i udarbejdelsen af en ordning for gensidig anerkendelse af
endelige afgørelser i straffesager;

Den fremtidige udvikling for den sociale
beskyttelse på lang sigt: Sikre og
bæredygtige pensioner

2001/2003
EMPL

A5-0147/2001
COS

Besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… Diamantopoulou
16/05/01

Opfølgning:
- tilrettelæggelse af en debat om pensioner: dato: dagsorden for Det Europæiske Råd i
Göteborg;
- tilstræbelse af et europæisk samarbejde på pensionsområdet: dato: det belgiske
formandskab;
- skabelse af den nødvendige finansielle ramme for en reform af pensionsordningerne;
- behandling af de initiativer, som kunne træffes for at gennemføre henstilling fra 1992 om
mindsteløn;
- vedtagelse af foranstaltninger på det skattemæssige, sociale og arbejdsmæssige plan med
henblik på at støtte direkte bistand inden for familien til syge og gamle;
- lancering af informationskampagner for at oplyse offentligheden om solidaritet mellem
generationerne og med personer, der ikke kan klare sig selv;
- EU-regler for pensionsbeskatning i medlemsstaterne;
- harmonisering af skattereglerne vedrørende supplerende pensioner;
- forelæggelse af rapport fra Udvalget om Social Beskyttelse om pensionsordningernes fremtid;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Overordnede retningslinjer for
medlemsstaternes og Fællesskabets
økonomiske politikker for 2001

2001/2081
ECON

A5-0165/2001
COS

Besl.
vedtaget
med æf.
15.05.01

…/… Solbes Mira
15/05/01

Opfølgning:
- Kyoto-forpligtelserne integreres i de økonomiske politikker;
- Gennemførelse af reformer til fordel for markederne for kapital, produkter og beskæftigelse
med henblik på et nyt opsving i investeringerne;
- fastlæggelse af de nødvendige finansielle manøvremarginer i forbindelse med en tilpasning af
pensionsordningerne;
- integrering af økonomi og viden i de store retningslinjer;
- etablering af en passende juridisk ramme for bioteknologi og IT-teknologier;
- ændring af EF-traktatens artikel 99, stk. 2

Initiativ og handlingsplan 2001-2004:
"eLearning - Overvejelser om fremtidens
uddannelse"

2000/2337
CULT

A5-0152/2001
COS

Besl.
vedtaget
15.05.01

…/… Reding
14/05/01

Opfølgning:
- fastlæggelse af de prioriterede foranstaltninger med henblik på at mindske forskellen mellem
landene på området nye teknologier;
- reduktion af adgangsudgifterne til nye teknologier og Internet;
- Internet-adgang for samtlige skoler i Unionen; dato: 31/12/2001;
- undersøgelse af taksterne for Internet-adgang for undervisningsinstitutioner;
- oprettelse af et transeuropæisk højhastighedsnet;
- integration af informationsteknologier i undervisningsplanerne;
- fastlæggelse af indikatorer for opfølgning af udviklingen inden for eLearning;

Planlægning af fremtidens uddannelse,
fremme af innovation med de nye
teknologier

2000/2090
CULT

A5-0299/2000
COS

Besl.
vedtaget
15.05.01

…/… Reding
14/05/01

Opfølgning:
- fremme og videreførelse: flersprogethed og kulturel mangfoldighed i forbindelse med
inførelsen af nye teknologier i skolerne; foranstaltninger til fremme af samtlige elevers adgang
til IT-teknologier;
- særlig opmærksomhed omkring specifikke behov hos børn, som har
tilpasningsvanskeligheder og handicappede børn;
- stadig uddannelse af undervisere i nye teknologier som prioriteret foranstaltning i forbindelse
med strukturfondene;
- forelæggelse af en handlingsplan for IT-teknologier;
- etablering af partnerskaber mellem de forskellige universiteter i overensstemmelse med
Bologna-aftalerne;
- etablering af statslige og offentlige IT-net;
- fastlæggelse af et program med henblik på etablering af et europæisk undervisningsnet i
henhold til EF-traktatens artikel 158;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Gennemførelse af hvidbogen "Undervise og
lære: På vej mod det kognitive samfund"

2000/2088
CULT

A5-0302/2000
COS

Besl.
vedtaget
med æf.
15.05.01

…/… Reding
14/05/01

Opfølgning:
- oplysninger om finansieringen af projekter vedrørende skolen og den anden chance;
- oplysninger om graden af informationsudveksling mellem de kompetente tjenester i
medlemsstaterne;
- fremme af undervisning i tegnsprog;

Medlemsstaternes gennemførelse af
gasdirektivet

…/…
ITRE

B5-0170/2001
QUO-Kommis.

…/… …/… Verheugen
17/05/01

oversigt over gennemførelsen af direktivet og navnlig oplysninger om Tyskland og Frankrig

Fremskridtene ved etableringen af et
område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed i 2000

…/…
LIBE

B5-0339/2001
QUO-Rådet

Besl.
vedtaget
med æf.
16.05.01

Bodström
04/04/01

Klingvall
04/04/01

Vitorino
04/04/01

reference til charteret om grundlæggende rettigheder
Opfølgning:
- forelæggelse af globale strategier med en nøjagtig tidsplan for gennemførelsen af visse
centrale politikker;
- rationalisering af arbejdsmetoderne med henblik på vedtagelse af retsakter;

Forslag til henstilling om Den Europæiske
Unions holdning på verdenskonferencen
mod racisme og fremmedhad,
antisemitisme og intolerance

…/…
LIBE

B5-0340/2001

henstilling
vedtaget

med æf. den
16.05.01

…/… …/… reference til charteret om grundlæggende rettigheder
Opfølgning:
- udsendelse af en delegation til Verdenskonferencen mod Racisme i Durban (Sydafrika); dato:
31.8./4.9.2001 ;
- information og høring af EP om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg vedrørende den
fælles holdning med henblik på ovennævnte konference;

De fremtidige mål for
uddannelsessystemerne

…/…
CULT

B5-0341/2001
QUO-Kommis.

Besl.
vedtaget
16.05.01

…/… Reding
14/05/01

Opfølgning:
-integration af EP i udarbejdelsen af en opfølgningsrapport og foranstaltninger der skal træffes i
forbindelse med arbejdsprogrammet på lang sigt;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Situationen i Mellemøsten …/…
Politiske grupper

B5-0344/2001
Redegørelse

Rådet/
Kommissionen

Fæll. besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Opfølgning:
- anmodning til de palæstinensiske myndigheder om at gøre alt for at bekæmpe terrorismen,
mindske volden og kontrollere de ekstremistiske elementer;
- forslag til FN’s Sikkerhedsråd om udsendelse af observatører til de palæstinensiske områder;
- anmodning til den israelske regering om at genoptage forhandlingerne;
- udarbejdelse og vedtagelse af en fælles strategi for Mellemøsten;
- afgørende foranstaltninger med henblik på at modvirke Israels krænkelse af
oprindelsesbestemmelser i henhold til handelsaftalerne med EU og rapportering til EP;
- anmodning til regeringerne i Syrien og Israel om at tillade, at den libanesiske regering udøver
suverænitetsbeføjelser på sit eget territorium;
- anmodning til landene i Mellemøsten om at samarbejde mod terroristnetværk;

Den transatlantiske dialog …/…
Politiske grupper

B5-0345/2001
Redegørelse

Rådet/
Kommissionen

Fæll. besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

Lindh
16/05/01

Patten
16/05/01

Opfølgning:
- vedtagelse af fælles dagsorden: dato: kommende topmøde mellem EU og USA i Göteborg;
- EU’s holdning forelægges EP dagen før de enkelte topmøder mellem EU og USA og der
aflægges beretning om resultaterne;
- EP’s medlemmer og medlemmer fra USA’s Kongres integreres i alle kommende topmøder
mellem EU og USA;
- denne sammenslutning får status af et officielt møde med Gruppen på Højt Niveau;
- mulighederne for at omdanne den aktuelle interparlamentariske udveksling til en de facto
transatlantisk forsamling;
- de fælles holdninger forsvares inden for internationale fora;
- den demokratiske kontrol med WTO styrkes;
- den parlamentariske dimension fremmes;
- deltagelse i forberedelsen af parlamentariske møder, der organiseres parallelt med møder i
WTO; dato: november 2001 i Qatar;
 - anmodning til USA om bekræftelse af forpligtelser i forbindelse med Kyoto-protokollen;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Situationen i Algeriet …/…
Politiske grupper

B5-0350/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Opfølgning:
- myndighederne i Algeriet anmodes om at afholde sig fra enhver form for undertrykkelse af
kabyl-befolkningen med henblik på at bringe volden til ophør og bringe de ansvarlige for
massakrerne på civilbefolkningen for retten og træffe de nødvendige foranstaltninger for at
sikre borgernes rettigheder;
- garanti for foreningsfriheden;
- gennemførelse af reformer, således at den tamazight-talende del af befolkningen kan udnytte
alle kulturelle og sproglige rettigheder i fuldt omfang;
- forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Algeriet;

Pressefrihed i verden …/…
Politiske grupper

B5-0356/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Charteret om grundlæggende rettigheder
Opfølgning:
- overholdelse af alle personers rettigheder;
- sikring af journalisters sikkerhed og frigivelse af vilkårligt fængslede;
- sikring af rimelige retssager, åbning af disse for offentligheden og tilladelse til deltagelse af
internationale observatører;
- kontrol med interessekonflikter og overholdelse af presselovgivningen;
- bred debat om pressevirksomheders økonomiske og finansielle organisation;
- kontrol med gennemførelsen af lovgivningen om ytringsfrihed i samarbejde med FN og
OSCE;
- indførelse af et europæisk år for pressefrihed med henblik på initiativer på EU-plan og
national plan;

Situationen i Bosnien-Hercegovina, navnlig i
Banja Luka

…/…
Politiske grupper

B5-0357/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl.
vedtaget
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Opfølgning:
- etablering af nationale undersøgelsesudvalg med henblik på retsforfølgning af voldsmænd;
- anmodning om samarbejde fra myndighederne i Rep Srpska med henblik på arrestation af
den tidligere præsiden Radovan Karadjic og den tidligere bosnisk-serbiske general Ratko
Mladic;
- opfordring til Kroatien om at vedtage en lov om ejendomsret;
- opfordring til de bosnisk-kroatiske myndigheder om at overholde Dayton-aftalen; samarbejde i
så henseende med OSCE og andre internationale organisationer og lokale institutioner med
henblik på at sikre anvendelsen af Dayton-aftalerne;
- øget støtte til samfundene i Bosnien-Hercegovina og midlertidig standsning af udbetalingerne
fra EU til myndighederne i Rep Srpska;
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holdning under
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Bemærkninger

Cameroun …/…
Politiske grupper

B5-0358/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl.
vedtaget
17.05.01

…/…. Verheugen
17/05/01

Opfølgning:
- uafhængigt undersøgelsesudvalg, som skal fastslå det operationelle gendarmericentres
eventuelle ansvar og ingen forhindringer for de menneskerettighedsforsvarer og lokale
organisationer, som arbejder på sagen;
- overværelse af retssagerne som observatører og teknisk bistand til undersøgelsesdommerne;
- indledning af forhandlinger med Cameroun med henblik på at få klarlagt
menneskerettighedssituationen i landet

Handel med børn i Afrika …/…
Politiske grupper

B5-0359/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl.
vedtaget
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Opfølgning
- ratificering af FN’s konvention om børn rettigheder og ILO’s konvention om de værste former
for børnearbejde;
- undersøgelse af, hvad der ske på "Etireno" og foranstaltninger med henblik på at forebygge
handel med børn;
- større opmærksomhed om spørgsmålet om last af mennesker;
- udstedelse af internationale arrestordrer mod lederne af de net, der er specialiserede i
børnehandel;
- hjælp til de lande, der er impliceret i børnehandel, og iværksættelse i
rehabiliteringsprogrammer for børneslaver;
- støtte til kampagnen "Say Yes for Children" ;
- en ledende rolle på FN’s Generalforsamlings særlige møde om børn i september;
- forslag med henblik på udvikling af landdistrikterne i de afrikanske lande for at sætte en
stopper for dette fænomen;

Etiopien …/…
Politiske grupper

B5-0360/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl.
vedtaget
17.05.01

…/…. Verheugen
17/05/01

Opfølgning
- undersøgelse af sikkerhedsstyrkernes adfærd;
- løsladelse af arresterede politiske ledere og aktivister fra menneskerettighedsorganisationer;
- løsladelse af studenter, der ikke har været involveret i voldshandlinger;
- etablering af en generel dialog i Etiopien om fred og national forsoning;
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Oversvømmelserne i Frankrig …/…
Politiske grupper

B5-0382/2001
Debat aktuelle

spørgsmål

Fæll. besl.
vedtaget
med æf.
17.05.01

…/… Verheugen
17/05/01

Opfølgning
- særlig økonomisk bistand;
- fremskyndelse af udbetalingen af allerede programmerede bevillinger under strukturfondene
og forslag til en beslutning med henblik på at frigive en fællesskabsbistand, der kan gøre det
muligt at genopbygge de ramte områder;
- genopførelse af budgetposten for nødhjælp i tilfælde af naturkatastrofer i EU;
- forslag om særlige ændringer, for så vidt angår områdeindelingen af de oversvømmede
regioner inden for rammerne af strukturfondene;
- undgåelse af at der opføres infrastrukturer og bygges boliger i oversvømmelsestruede
områder;
- overholdelse af forpligtelserne fra Kyoto;

Tyrkiske fangers situation …/…
Råd/ Kommission

…/…
Redegørelse

Rådet/
Kommissionen

…/… Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

den store tyrkiske forsamlings ændring af artikel 16 i antiterroristloven;
forberedelse af andre love om fængselssystemet og hertil hørende foranstaltninger;
bekræftelse af Kommissionens appel den 21. marts 2001 til den tyrkiske regering;

Situationen i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien (FYROM)

…/…
Råd/ Kommission

…/…
Redegørelse

Rådet/
Kommissionen

…/… Danielsson
16/05/01

Verheugen
16/05/01

støtte til den nye regering og opretholdelse af dialogen mellem de berørte parter;
besøg af Trojkaen i Skopje;
henvisning til hovedlinjerne i stabilitets- og associeringsaftalen mellem EU og FYROM;

Samarbejdsudvalg og afskedigelser …/…
Kommissionen

…/…
Redegørelse

Kommissionen

…/… …/… Verheugen
17/05/01

det store antal omstruktureringer med heraf følgende tab af arbejdspladser kræver overvejelser
og foranstaltninger på fællesskabsniveau;
lovgivningsinitiativ fra Kommissionen med frist for vedtagelse i løbet af 2001;
situationen for så vidt angår direktiverne om virksomheder, virksomhedsudvalg og andre
foranstaltninger annonceret af Kommissionen;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser
under

mødeperiod
en

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning under
mødeper.

Bemærkninger

Strategi for en bæredygtig udvikling …/…
Kommissionen

…/…
Meddelelse

…/… …/… Prodi
15/05/01

Opfølgning:
- Det Europæiske Råds vedtagelse af Kommissionens strategipapir; 15./16. juni 2001;
- fremme af en samlet bæredygtig udvikling i alle EU-politikker;
- krav om, at andre udviklingslande påtager sig deres internationale ansvar;
- fremlæggelse af egne holdninger til, hvordan EU kan bidrage til en samlet bæredygtig
udvikling; første halvdel af 2002 (inde "Rio+10"-topmødet i Johannesburg") ;
- horisontale administrationsrelaterede foranstaltninger, som skal forbedre politikkerne
generelle effektivitet;
- imødegåelse af de største trusler mod en bæredygtig udvikling i Europa;
* klimaændringer; 2020; 2010; 2010;
* trafikal overbelastning og regional udvikling; 2010;
* færre naturressourcer og tab af biologisk mangfoldighed;
* truslen mod den offentlige sundhed; 2020;
- etablering af et rundbord for bæredygtig udvikling bestående af uafhængige rådgivere; årlig
rapport i december 2001;
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Diverse afgørelser
Titel Stiller Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under mødeperioden Rådets

holdning
under

mødeper.

Kommissione
n

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Mødekalenderen for 2002 Formands-
konferencen

Se protokollen fra
Formandskonferencen

møde den 14. maj 2001,
punkt 8

…/… Forr. art 10 fastsat tidsplan
Opfølgning:
12 mødeperioder i Strasbourg
6 mødeperioder i Bruxelles

…/… …/… 16/5/2001

* * *



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: 22
Type: http:

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

Page: 23
Type: mailto

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

Page: 24
Type: mailto

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

Page: 25
Type: mailto

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

Page: 25
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 26
Type: mailto

Old: mailto:Jakob.Andersen@esc.eu.int
New: mailto:Jakob.Andersen@cese.europa.eu

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 27
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

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

Page: 28
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu
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Page: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:åsa.donell@esc.eu.int
New: mailto:åsa.donell@cese.europa.eu

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:nicolas.alexopoulos@esc.eu.int
New: mailto:nicolas.alexopoulos@cese.europa.eu


	FORMANDSKABET
	VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

	ALMENE OPLYSNINGER
	EUROPA-PARLAMENTET
	FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
	DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

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

	OFFICIELLE DOKUMENTER
	DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

	OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE
	MØDEPERIODEN FRA DEN 02. TIL DEN 05. MAJ 2001
	MØDEPERIODEN FRA DEN 14. TIL 17. MAJ 2001

	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


