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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 22/01 Nye frister for anmodninger om tilladelse til at afholde udstillinger,
kulturelle arrangementer osv.

Nr. 24/01 Adgang til Louise Weiss-Bygningen under mødeperioden
den 3.-6. september 2001

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

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

Et italiensk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 3. juli 2001.

Parlamentet tog mandatnedlæggelsen til efterretning på plenarmødet den 2. juli 2001.

* * *

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

På mødet den 3. juli 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Giuseppe BRIENZA

var valgt i stedet for Pier Ferdinando CASINI (PPE-DE/IT) med virkning fra den 3. juli 2001.

* * *
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Et portugisisk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

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

António José SEGURO (PSE/PT)

var udpeget til medlem af den portugisiske regering.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, nedlægges hans mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 3. juli 2001.

* * *

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

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

Manuel António dos SANTOS

var valgt i stedet for António José SEGURO (PSE/PT) med virkning fra den 3. juli 2001.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

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

Michael John HOLMES

med virkning fra den 2. juli 2001 var udtrådt af EDD-Gruppen og nu tilhører TDI-Gruppen
(løsgængerne).

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 23.08.2001)

Stiller Emne Nummer

Konstantinos Hatzidakis Den nuværende afgift på motorkøretøjer og dens
uforenelighed med det indre marked og fri handel

P-1792/01

Marie-Arlette Carlotti Fødevaresituationen i Niger P-1793/01

Karin Riis-Jørgensen Forkert implementering af direktiv 92/46/EØF i
Danmark

P-1794/01

Michael Gahler EU-udvidelsen: Væsentlige konsekvenser for
ansøgerlandenes kommunale og regionale
myndigheder som gennemførelses- og
godkendelsesinstanser - behov for nye
forvaltningsstrukturer og -kapaciteter

E-1795/01

Antonios Trakatellis Tilladelse til radiostationer og sikring af alsidighed i
massemedierne

E-1796/01

Phillip Whitehead Pelsfarme i Den Europæiske Union E-1797/01

Isidoro Sánchez García Undersøgelse af joint venture mellem TUI,
Neckermann og T-Online (Internet Dutch Telecom)

E-1798/01

Marielle De Sarnez Den sociale situation i EU E-1799/01

Bernard Poignant Videnskabelige undersøgelser af utilsigtet fangst af
havpattedyr

E-1800/01

Cristiana Muscardini Stigende antal tilfælde af depressioner hos ældre E-1801/01

Bart Staes Arbejdssprogene i Den Europæiske Patentmyndighed E-1802/01

Maj Theorin Kurdere i Tyrkiet P-1803/01

Wolfgang Ilgenfritz Støtte til dækning af udgifter til Euro-omstilling P-1804/01

Francesco Turchi Forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af
pilotprojektet til bekæmpelse af udnyttelse af
mindreårige

P-1805/01

Wolfgang Ilgenfritz Europæiske udbud E-1806/01

Christos Zacharakis Tyrkiets ødelæggelse af den assyriske og syriske
kulturarv og forbud mod adgang til assyriske og
syriske landsbyer

E-1807/01
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Stavros Xarchakos Ulovlige udgravninger og ulovligt salg af
arkæologiske fund i EU's medlemsstater

E-1808/01

Mihail Papayannakis Olympisk boksestadion E-1809/01

Chris Davies Forbud mod varer lavet af hunde- eller katteskind E-1810/01

Luis Berenguer Fuster Et indre elektricitetsmarked og fri konkurrence E-1811/01

Hervé Novelli Direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne
for lægemidler og disse lægemidlers inddragelse
under de nationale sygesikringsordninger

E-1812/01

Torben Lund Mishandling af primater P-1813/01

Alexandros Alavanos Vandmangel på øerne i Ægæerhavet P-1814/01

Pietro-Paolo Mennea Priser på cd'er i Den Europæiske Union P-1815/01

Antonio Di Pietro Erklæring fra Rådet den 2.-3. maj 1998 om det
offentlige underskud i Italien

E-1816/01

Giovanni Pittella Beskyttelse af oprindelsesmærkning E-1817/01

Cristiana Muscardini Kommissionens fælles forskningscenter i Ispra
(Italien)

E-1818/01

Cristiana Muscardini Udgifter til det videnskabelige personale ved FFC i
Ispra

E-1819/01

Cristiana Muscardini Nyt atomkraftværk i Temelin E-1820/01

Jan Mulder Omkostningerne ved bekæmpelse og forebyggelse af
BSE i Den Europæiske Union

E-1821/01

Olivier Dupuis Trosfrihed i Hongkong P-1822/01

Daniela Raschhofer Indførelse af obligatorisk pant for engangsemballager
i Tyskland

P-1823/01

Esko Seppänen Beslutningstagning og konstruktiv afholdelse i
forsvarsspørgsmål

P-1824/01

Esko Seppänen Beslutningstagning og konstruktiv afståen fra at
stemme

E-1825/01

Kyösti Virrankoski Plastmateriale, som anvendes i tandplejen E-1826/01

John Cushnahan Intimidering af menneskerettighedsforkæmpere i
Etiopien

E-1827/01

Nuala Ahern Anvendelse af Euratom på militære atomforsøg E-1828/01
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Lousewies van der Laan Anerkendelse af ægteskab og skridt til
ligebehandling

E-1829/01

Lousewies van der Laan Anerkendelse af ægteskab og skridt til
ligebehandling

E-1830/01

Lousewies van der Laan Lukning af det nederlandske atomkraftværk i Borsele E-1831/01

Olivier Dupuis De serbiske myndigheders forbud mod indførelse af
Jehovas Vidners publikationer

E-1832/01

Cristiana Muscardini Politik vedrørende udviklingsstøtte og børns
rettigheder

E-1833/01

Mihail Papayannakis Giftige stoffer i skibsmaling P-1834/01

Brice Hortefeux De sundhedsmæssige konsekvenser af udvidelsen P-1835/01

Konstantinos Hatzidakis Støjforurening fra lufthavnen i Spata E-1836/01

Alexandros Alavanos Associeringsaftale mellem EU og Albanien E-1837/01

Alexandros Alavanos Afskaffelse af støtten til tobaksproduktion E-1838/01

Alexandros Alavanos Skadelige følger af indtagelse af animalsk fedt E-1839/01

Esko Seppänen Rensningsanlæg i Bruxelles E-1840/01

Maria Martens Nederlandsk abortskib E-1841/01

Maria Martens Nederlandsk abortskib E-1842/01

Ria Oomen-Ruijten CRYO-Cell (Kommissionens svar på skriftlig
forespørgsel E-1079/01)

E-1843/01

W.G. van Velzen Europæisk norm for stråling fra mobiltelefoner P-1844/01

Karin Riis-Jørgensen Brud på fællesskabsregler i Holland E-1845/01

Esko Seppänen Den finske ordning for beskatning af overskud E-1846/01

Francesco Turchi Udbud fra selskabet Trambus E-1847/01

Angelika Niebler Anvendelse af geodata i Den Europæiske Unions
medlemsstater

E-1848/01

Linda McAvan Trivsel for kyllinger opdrættet til kødproduktion E-1849/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Afslag på støtte til websiten-stedet "Algerian Watch" E-1850/01

Rosa Miguélez Ramos Cykelnet og europæiske transportnet E-1851/01
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Rosa Miguélez Ramos Fiskeriforhandlinger i forbindelse med Litauens
tiltrædelse

E-1852/01

Pere Esteve Transport af farligt gods til søs E-1853/01

Herbert Bösch Phare-finansiering af Europäische Mittelschule i
Wien

P-1854/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Tyskland) E-1855/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Italien) E-1856/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Nederlandene) E-1857/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Østrig) E-1858/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Belgien) E-1859/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Danmark) E-1860/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Finland) E-1861/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Frankrig) E-1862/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Grækenland) E-1863/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Det Forenede Kongerige) E-1864/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Irland) E-1865/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Luxembourg) E-1866/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Portugal) E-1867/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Sverige) E-1868/01

Michl Ebner Oksekødspræmier (Spanien) E-1869/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Belgien) E-1870/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Danmark) E-1871/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Tyskland) E-1872/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Finland) E-1873/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Frankrig) E-1874/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Grækenland) E-1875/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Det Forenede Kongerige) E-1876/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Irland) E-1877/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Luxembourg) E-1878/01
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Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Nederlandene) E-1879/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Østrig) E-1880/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Portugal) E-1881/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Sverige) E-1882/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Spanien) E-1883/01

Michl Ebner Præmier for markafgrøder (Italien) E-1884/01

Marco Pannella Bjergstammer i Vietnam P-1885/01

Rolf Berend Programmer til fremme af venskabsbyforbindelser P-1886/01

Ilka Schröder "Enfopol 29"-planer om opbevaring af
kommunikationsdata

P-1887/01

Ioannis Marinos Optagelse af nye lande i EU E-1888/01

Ioannis Marinos Optagelse af nye lande i EU E-1889/01

Ioannis Marinos Tab af momsindtægter i Grækenland E-1890/01

Ioannis Marinos Forfølgelser af det græske mindretal i Albanien og
albanske ekstremisters handlinger i Grækenland

E-1891/01

Antonios Trakatellis og Ioannis
Marinos

Økonomiske størrelser og "kreativ bogføring" i
Grækenland

E-1892/01

Konstantinos Hatzidakis Afvikling af arbejderne i kystområdet ved Pilos og
Evrotas-deltaet

E-1893/01

Konstantinos Hatzidakis Kontrol med de projekter i Grækenland, der
modtager støtte fra den anden
fællesskabsstøtteramme

E-1894/01

Konstantinos Hatzidakis Manglende udbetaling af bevillinger stillet til
rådighed for Grækenland under den anden
fællesskabsstøtteramme

E-1895/01

Charles Tannock Bevarelse af torske- og kullerbestanden i Nordsøen E-1896/01

Charles Tannock Retsgrundlaget for Kommissionens forslag om
stiftelse og finansiering af paneuropæiske politiske
partier

E-1897/01

Caroline Jackson Fiskemel og -olie E-1898/01

Caroline Jackson Hybrid bison E-1899/01
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Brian Simpson Planer i tilfælde af fremtidige udbrud af sygdomme
som mund- og klovsyge

E-1900/01

Christopher Heaton-Harris Ansøgning vedrørende venskabsbyprojekt E-1901/01

Christopher Heaton-Harris Sammenslutningen for innovativt samarbejde i
Europa

E-1902/01

Jaime Valdivielso de Cué Ungdommen E-1903/01

Fernando Fernández Martín Hvidbog om ungdomspolitikker E-1904/01

Pere Esteve Utilbørlig behandling af to skotske turister på
Mallorca

E-1905/01

Olivier Dupuis Vietnam E-1906/01

Giorgio Celli Indgreb i område af interesse for Fællesskabet -
Pergusa-søen (Sicilien

E-1907/01

Bartho Pronk Handelsforbindelser med Armenien E-1908/01

Spørgsmål annulleret E-1909/01

Marialiese Flemming Forskelsbehandling P-1910/01

Graham Watson Overtrædelser af menneskerettighederne på
Molukkerne

E-1911/01

Graham Watson Den Indonesiske regerings modvilje mod at
fordømme overtrædelserne af menneskerettighederne
på Molukkerne

E-1912/01

Salvador Garriga Polledo Fællesforetagender i fiskerisektoren på tunesiske
fangstpladser

E-1913/01

Salvador Garriga Polledo Tilskyndelse til, at virksomhederne tilpasser sig
euroen

E-1914/01

Salvador Garriga Polledo Reform af politikken for fastsættelse af priserne på
lægemidler

E-1915/01

Jorge Hernández Mollar Sag i forbindelse med lossepladsen i Torreblanca i
Fuengirola kommune i Spanien

E-1916/01

Jorge Hernández Mollar Indstilling af EU-støtten til tobaksproduktion E-1917/01

Jorge Hernández Mollar Resultaterne af EF-støtte til oprettelse af
fællesforetagender i fiskerisektoren

E-1918/01

Francesco Fiori Nøddeproducentsammenslutningernes støttesituation E-1919/01

William Newton Dunn Menneskerettighedssituationen i Guatemala P-1920/01
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Karin Riis-Jørgensen Offentlige indkøb i udbud E-1921/01

Fiorella Ghilardotti og Giovanni
Pittella

Valg af mellemledere E-1922/01

Spørgsmål annulleret E-1923/01

Stavros Xarchakos Racistiske organisationer i ansøgerlandene P-1924/01

Albert Maat Eksportlicenser for korn P-1925/01

Joachim Wuermeling Medlemsstaternes gennemførelse af Rådets direktiv
93/16/EØF af 15. april 1993

E-1926/01

Stavros Xarchakos Fællesskabsstøtte til Grækenland E-1927/01

Mihail Papayannakis Luftforurening i Attika E-1928/01

Proinsias De Rossa Sporing af dyr i Europa E-1929/01

Proinsias De Rossa Forskelsbehandling af freelanceoversættere E-1930/01

Proinsias De Rossa TRIPS E-1931/01

Proinsias De Rossa Forsvundne personer E-1932/01

Proinsias De Rossa Aldersdiskrimination i europæiske luftfartsselskaber E-1933/01

Mihail Papayannakis Donau-topmødet E-1934/01

Isabelle Caullery Fremme af turismen i Europa E-1935/01

Robert Goebbels Japanske pensionskassers afkast E-1936/01

María Sornosa Martínez Hvor langt er Kommissionen nået i sin undersøgelse
af udbruddet af legionella i Alcoy (den selvstyrende
region Valencia i Spanien)

P-1937/01

Georg Jarzembowski Kontrakt om støttemidler fra Pact-programmet E-1938/01

Olivier Dupuis Bjergstammer i Vietnam E-1939/01

Joaquim Miranda Indførelse af naturgas i Lissabon-distriktet P-1940/01

John Purvis Regulering af lægemiddelpriser E-1941/01

John Purvis Fremtidig lovgivning vedrørende produkter af
menneskeligt væv

E-1942/01

Pere Esteve Regulering af hvervet som turistguide E-1943/01

Raimon Obiols i Germà Fødevarehjælp til flygtningelejrene i Vestsahara E-1944/01
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Albert Maat, Hanja Maij-
Weggen og Maria Martens

Kontrol med ESF-projekter E-1945/01

Jonas Sjöstedt Den enorme miljøødelæggelse i Jugoslavien efter
NATO?s bombninger

E-1946/01

Jonas Sjöstedt Tyrkiets restriktioner over for assyrisk-kristne E-1947/01

Johan Van Hecke Formandskabets erklæring af 12. juni 2001 om Sudan E-1948/01

Johan Van Hecke Formandskabets erklæring af 12. juni 2001 om Sudan P-1949/01

Johannes Swoboda Ratificering af transportprotokollen E-1950/01

Johannes Swoboda Alpekonventionen E-1951/01

Johannes Swoboda Kommissionsmedlem Margot Wallströms holdning
til Alpekonventionen

E-1952/01

Bartho Pronk Programmet for bistand til det palæstinensiske
samfund

P-1953/01

Gianni Vattimo Krænkelse af ligestillingsprincippet i forbindelse med
adgang til Monte Atos

P-1954/01

Bill Miller Punktafgifter på alkoholholdige drikkevarer E-1955/01

Ioannis Marinos Nationalisering af EU-borgeres formue i Etiopien P-1956/01

Jürgen Zimmerling Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om
kørekort

P-1957/01

Elspeth Attwooll Markforsøg med GMO P-1958/01

Caroline Lucas Deltagelse i ASEM-møderne P-1959/01

Renato Brunetta Statsstøtte til Electricité de France (EDF) P-1960/01

José Ribeiro e Castro Samarbejdsrepræsentant for Macao P-1961/01

Juan Ojeda Sanz Pensionsregulering på Gibraltar P-1962/01

Luisa Morgantini Marco Galucci, EU-ulandsekspert, tilbageholdt og
udvist af Israel

P-1963/01

Guido Podestà Ulvebørn P-1964/01

Michl Ebner Sommerfuglearten "Thaumatopoea Pityocampa" i
Grækenland

E-1965/01

Herbert Bösch Kommissionens repræsentation i Wien E-1966/01

Mihail Papayannakis Offentlige arbejder ved Krafsidonas-floden E-1967/01
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Alexandros Alavanos Supplerende tilsyn med forsikringsselskaber E-1968/01

Alexandros Alavanos Jernbanen i Grækenland E-1969/01

David Bowe Forbindelsen mellem Crohns sygdom og
paratuberkulose

E-1970/01

Elizabeth Lynne Brændstoffet flydende petroleumsgas (LPG) E-1971/01

Elizabeth Lynne Kashmir E-1972/01

Elizabeth Lynne Kashmir E-1973/01

Imelda Read Osteoporose E-1974/01

Juan Naranjo Escobar Lakune i lovgivningen vedrørende opsætning af
mobilantenner

E-1975/01

Juan Naranjo Escobar Obligatorisk ansvarsforsikring for udøvere af liberale
erhverv

E-1976/01

Juan Naranjo Escobar Ørkendannelsen og dens indvirkning på planetens liv E-1977/01

Juan Naranjo Escobar Nye prøver til kontrol af forurenende emissioner E-1978/01

Laura González Álvarez Pensioner til tidligere spanske arbejdstagere i
Gibraltar

E-1979/01

Piia-Noora Kauppi Den intensive olivendyrknings følger for miljøet E-1980/01

Luisa Morgantini EU?s samarbejdspartner, Marco Galuccis
tilbageholdelse i Israel og udvisning af landet

E-1981/01

Guido Podestà Ulvebørn E-1982/01

Dorette Corbey Gennemførelse af miljølovgivning E-1983/01

Dorette Corbey Gennemførelse af habitatdirektivet E-1984/01

Jan Mulder Fremme af brugen af markørvacciner E-1985/01

Erik Meijer Studerendes flytning til nabolande og
færdiguddannedes flugt på grund af for få
obstetrikere i Nederlandene

E-1986/01

Dorette Corbey og Jan Wiersma ICAO's 33. møde (den 25. september til den 5.
oktober 2001)

E-1987/01

Dorette Corbey og Jan Wiersma ICAO's 33. møde (den 25. september til den 5.
oktober 2001)

E-1988/01
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Ilda Figueiredo Foranstaltninger til fremme af miljøvenligt/biologisk
dyrehold - naturlige græsgange og varige græsarealer
med henblik på direkte græsning i lighed med
biologisk dyrehold

E-1989/01

Hans Modrow ELF Aquitaine/Leuna E-1990/01

Hans Modrow EU-udvidelse E-1991/01

Stavros Xarchakos Mandlige og kvindelige præster E-1992/01

Glyn Ford Fordrejning af markedet for salg af flybilletter til
flyvning uden for EU

E-1993/01

Glyn Ford Fordrejning af markedet for salg af flybilletter til
flyvning uden for EU

E-1994/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKSF-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-1995/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKSF-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-1996/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKFS-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-1997/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKSF-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-1998/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKSF-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-1999/01

María Rodríguez Ramos og
Carlos Westendorp y Cabeza

EKSF-traktatens og kulindustristøtteordningens
udløb

E-2000/01

Concepció Ferrer Distribution af lægemidler i den tredje verden E-2001/01

Concepció Ferrer Evalueringssystem for projekter vedrørende
udviklingslandene

E-2002/01

Robert Goebbels Europæiske statistikker vedrørende indkomst pr.
indbygger

E-2003/01

Cristiana Muscardini Pesticider i italienske frugter og grønsager E-2004/01

Cristiana Muscardini Krisen i den nye økonomi og risici for sparerne E-2005/01

Cristiana Muscardini Kemiske produkter i fastfood E-2006/01

Cristiana Muscardini Tilbagegivelse af ejendom til flygtninge fra Giulia,
Istria og Dalmazia

E-2007/01
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Renato Brunetta Driftsmetoder i forbindelse med
naturgasforsyningerne til hele det europæiske marked

E-2008/01

Nelly Maes Kontrol med belgiske visa E-2009/01

Nelly Maes Kontrol med belgiske visa E-2010/01

Erik Meijer Topmødet i Göteborg og fjernelse af årsagerne til
voldelige konflikter i forbindelse med de europæiske
regeringschefers møder

E-2011/01

Christopher Heaton-Harris Hvidbog om nye styreformer i Den Europæiske
Union

P-2012/01

Joan Colom i Naval Støtte til oksekødssektoren efter BSE-krisen (bovin
spongiform encefalopati)

P-2013/01

Jo Leinen Planer om et indkøbscenter, "Gigapol" ved den tysk-
franske grænse (distrikt Forbach)

E-2014/01

Chris Davies og Monica
Frassoni

Lefke kobberminer, Cypern E-2015/01

Chris Davies og Monica
Frassoni

Vanskeligheder i forbindelse med at gennemføre
todelte projekter på Cypern

E-2016/01

Chris Davies og Monica
Frassoni

Todelte projekter på Cypern E-2017/01

Chris Davies Tjenestemændenes erfaringsgrundlag i
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

E-2018/01

Chris Davies Middelhavet E-2019/01

Chris Davies Tiltrædelsesforhandlinger med Cypern miljøchartret E-2020/01

Chris Davies Tyrkiets ansøgning om EU-medlemskab E-2021/01

Elizabeth Lynne Amerikansk undersøgelse om opfordring af børn til
utugt via Internettet

E-2022/01

Elizabeth Lynne Amerikansk undersøgelse om opfordring af børn til
utugt via Internettet

E-2023/01

Paul Lannoye Dyreforsøg E-2024/01

Margrietus van den Berg Fiskeriaftale med Mauretanien E-2025/01

Marianne Eriksson Schengen-aftalen og hvornår den ophører at gælde P-2026/01

Alexandros Alavanos Skatter til fordel for tredjepersoner i Grækenland E-2027/01

Alexandros Alavanos Mindreårige soldater E-2028/01
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Giovanni Pittella, Fiorella
Ghilardotti og Guido Sacconi

Indførelse af et etisk mærke E-2029/01

Camilo Nogueira Román Galicien og de transeuropæiske transportnet for
højhastighedstog

E-2030/01

Theresa Villiers Kvinder og euroen E-2031/01

Jan Mulder EF-medlemskab af UPOV E-2032/01

Alejandro Cercas Situationen for spanske pensionister, som har
arbejdet i Gibraltar

E-2033/01

Cristiana Muscardini Ukorrekt anvendelse af botulismetoksin E-2034/01

Hanja Maij-Weggen Menneskerettighedssituationen i Vietnam E-2035/01

Hanja Maij-Weggen Menneskerettighedssituationen i Vietnam E-2036/01

Hanja Maij-Weggen Militære operationer i Vest Papua (Irian Jaya) E-2037/01

Freddy Blak EU's humanitære hjælp og Hawala E-2038/01

Freddy Blak Rettigheder for samboende EU-ansatte E-2039/01

Jens-Peter Bonde Negligering af vindenergi i forslag til næste
rammeprogram for forskning og teknologisk
udvikling (2002-2006)

E-2040/01

Gerhard Hager Svar på forespørgsel E-3951/00 E-2041/01

Gerhard Hager Ændret forslag til Rådets direktiv om ret til
familiesammenføring

E-2042/01

Herbert Bösch Mulig vildledning af Kommissionen i en
bedragerisag

E-2043/01

Stavros Xarchakos Sjusk og bødestraf i forbindelse med Athens metro E-2044/01

Konstantinos Hatzidakis Forbud mod Dydspartiet i Tyrkiet E-2045/01

Caroline Jackson Gennemførelse af EU?s programmer for faglig E-2046/01

Christopher Heaton-Harris Information og PR E-2047/01

Alexander de Roo og andre Wisla-flodbækkenet som pilotprojekt for
vandrammedirektivet

E-2048/01

Christopher Heaton-Harris Mediernes uafhængighed E-2049/01

María Sornosa Martínez Hvidbog om ungdomspolitikken i EU E-2050/01

Eija-Riitta Korhola Lån til indvandrere til fremme af erhvervsaktivitet E-2051/01
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Eija-Riitta Korhola Lån til indvandrere til fremme af erhvervsaktivitet E-2052/01

Eija-Riitta Korhola Programmer for integrering af indvandrere E-2053/01

Eija-Riitta Korhola Programmer for integrering af indvandrere E-2054/01

Jean-Louis Bernié Natura 2000-netværket - gennemførelse af artikel 6,
stk. 2, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992
(habitat-direktivet) - begrebet betydelige forstyrrelser

E-2055/01

Gianfranco Dell'Alba Kommissionens beslutning om at afskaffe medaljer
for 20 års tjeneste

E-2056/01

Dirk Sterckx Direktiv 1999/44/EF om garanti på forbrugsvarer:
utilstrækkelig beskyttelse af forretningsdrivende

E-2057/01

Joaquim Miranda Forebyggelse af arbejdsskader E-2058/01

Per Gahrton Kommissionens undladelse af at følge EF-traktatens
artikel 211 (tidl. artikel 155) og 226 (tidl. artikel 169)

E-2059/01

Hiltrud Breyer Bevidst hindring af BSE-tester P-2060/01

Helena Torres Marques Manglende konkurrence i Portugal P-2061/01

Sir Robert Atkins Flytrafikforsinkelser P-2062/01

Hiltrud Breyer Bevidst hindring af BSE-tester E-2063/01

Sir Robert Atkins Luftfartsforsinkelser E-2064/01

Sir Robert Atkins Det fælles europæiske luftrum E-2065/01

Sir Robert Atkins Det fælles europæiske luftrum E-2066/01

Sir Robert Atkins Erika II-pakken - oprettelse af en COPE-fond E-2067/01

Stefano Zappalà Ikke-EU-fartøjer i de italienske farvande E-2068/01

Maria Martens, Albert Maat og
Karla Peijs

Anerkendelse af kvalifikationsbeviser inden for
skibsfarten

E-2069/01

Joachim Wuermeling Fremme af en bæredygtig udvikling af bymiljøet -
indkaldelse af forslag i EFT C 122 af 25.4.2001

P-2070/01

Raina Echerer Bevillingerne til Life-miljøprogrammet E-2071/01

Herbert Bösch EU-retsgrundlag for forfølgelse af
højreekstremistiske aktiviteter

E-2072/01

Konstantinos Hatzidakis Projekter til sanering og modernisering af
vandforsyningsnettet i Attika

E-2073/01
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Giuseppe Pisicchio De europæiske borgeres sikkerhed og
miljøbeskyttelse

E-2074/01

Bart Staes Ændring af EF-traktatens artikel 296. stk. 1, litra b) E-2075/01

Bart Staes Belgiens ændrede holdning til økonomisk
kompensation

E-2076/01

Paulo Casaca 0-listeria kriteriet E-2077/01

Pat Gallagher Delfinbifangster P-2078/01

Sebastiano Musumeci Skibbrud i Sicilienstrædet: ophentning af lig P-2079/01

Bernd Lange Emissioner i motorkøretøjers kabiner P-2080/01

Avril Doyle Forsinkelse af programmet Leader + P-2081/01

Simon Murphy og andre Udkast til rapport om risikovurdering - Zink og
zinkkemikalier

E-2082/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco

Humanitær bistand til Makedonien og Kosovo E-2083/01

María Sornosa Martínez Behandlingsanlæg for kommunalt fast affald i
Fervasa i Quart de Poblet og Aldaia (Valencia,
Spanien)

E-2084/01

Konstantinos Hatzidakis Skandale i forvaltningen af matriklen i Grækenland P-2085/01

Pat Gallagher Forenkling af administrationen af den fælles
landbrugspolitik

P-2086/01

Chris Davies Europa-Kommissionens kontor på det besatte Cypern P-2087/01

Bart Staes EU-ordningen for braklægning af landbrugsjord P-2088/01

Marco Pannella Pressefrihed i Laos og finansiering af tidsskriftet "Le
Rénovateur"

P-2089/01

Jens-Peter Bonde Det 6. rammeprogram for forskning i EU E-2090/01

Paul Rübig Forbud mod, at børn udfører natarbejde - arbejdsstart
kl. 4.00 for bagerlærlinge

E-2091/01

Paul Rübig Overensstemmelse med arkitekturdirektivet -
anerkendelse af uddannelse på en "Fachhochschule"

E-2092/01

Elisabeth Schroedter Bevillinger på 500 mio. DM fra strukturfondene
(EFRU) til opførelse af motorvej A 17 (Dresden -
Prag) i Sachsen i Tyskland

E-2093/01

Patricia McKenna EU's Levnedsmiddel- og Veterinærkontor E-2094/01
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Pat Gallagher Midler fra EUGFL til Connaught, Ulster E-2095/01

Pat Gallagher De langsigtede planer for forvaltningen af vigtige
fiskebestande i EU

E-2096/01

Pat Gallagher Støtte fra ESF til uddannelse i Connaught, Ulster E-2097/01

Pat Gallagher Erasmus-studerende i Connaught, Ulster E-2098/01

Erik Meijer Kommerciel kloning af præmierede husdyr og
utilstrækkelig lovgivning for dyrevelfærd

E-2099/01

Erik Meijer Beskyttelse af biodiversiteten gennem forebyggelse
og mindskelse af klimaforandringer

E-2100/01

Erik Meijer Handel med papegøjer og andre eksotiske fugle og
forbud mod import af CITES-arter

E-2101/01

Bart Staes Støtte til europæiske olie-, gas- og kulproducenter E-2102/01

Bart Staes Demokratisk kontrol med den fælles handelspolitik E-2103/01

Ilda Figueiredo og
Arlindo Cunha

Strukturforanstaltninger inden for fiskeri og
beskatning af kollektive indtægter i Portugal

E-2104/01

Paulo Casaca Aftale mellem flyselskaber med henblik på at
begrænse passagerernes rettigheder

E-2105/01

Paulo Casaca Afslutning af regnskaberne og forfalskning af
mælkepulver

E-2106/01

Paulo Casaca Forfalskning af mejeriprodukter E-2107/01

Jeffrey Titford Ny ordning for import af bananer P-2108/01

Mihail Papayannakis Prisforskelle i EU P-2109/01

Olivier Dupuis Georgien/Tjetjenien: sagen Russo og Robrillard P-2110/01

Rosa Miguélez Ramos Udviklingssamarbejde og fiskeri P-2111/01

Gordon Adam Temelin atomkraftværk - Miljøindvirkningsvurdering P-2112/01

Gordon Adam Miljøindvirkningsvurdering af Temelin-
atomkraftanlægget

E-2113/01

Chris Davies Retten til at vide og kemikalier E-2114/01

Chris Davies Den fælles fiskeripolitiks fremtid E-2115/01

Chris Davies Aventis T25-genetisk modificeret majs E-2116/01

Chris Davies Raps E-2117/01
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Christos Folias Asbest i Europaskolen Bruxelles I (Uccle) P-2118/01

Fernando Fernández Martín Udbetaling af udligningsstøtte til bananproducenter
på De Kanariske Øer

P-2119/01

Hans Modrow Udlevering af Slobodan Milosevic til
krigsforbrydertribunalet i Haag

P-2120/01

Johannes Voggenhuber Indflydelsen af visse konsolideringsforanstaltninger
fra Republikken Østrigs side på den offentlige
sektors finansieringssaldo i henhold til ENS 1995

E-2121/01

Mihail Papayannakis Undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser
inden for civil luftfart

E-2122/01

Mihail Papayannakis Gennemførelse af fællesskabsretten i
medlemsstaternes lovgivning

E-2123/01

Mihail Papayannakis Gennemførelse af lovgivningen på transportområdet E-2124/01

Konstantinos Hatzidakis Radonkoncentrationer i Grækenland E-2125/01

Cristiana Muscardini Udnyttelse af børn i Rumænien E-2126/01

Cristiana Muscardini Vurdering af risikoen ved zink E-2127/01

Cristiana Muscardini Sundhedsrisiko som følge af indtagelse af hestekød E-2128/01

Cristiana Muscardini Lovgivning mod vold i hjemmet og seksuel vold for
at beskytte kvinder og mindreårige i ansøgerlandene

E-2129/01

Bart Staes Overholdelse af direktiv 91/321/EØF om
spædbørnsernæring

E-2130/01

Bart Staes Bevarelse af truede kvægracer i Den Europæiske
Union

E-2131/01

Renate Sommer Beskyttelse af gamle træbevoksninger i Europa E-2132/01

Eryl McNally Luftkvaliteten i flykabiner E-2133/01

Eryl McNally Grubegas E-2134/01

Christopher Heaton-Harris Kommissionens rejsearrangementer E-2135/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

EU's import af sardinkonserves fra Venezuela og
Peru

E-2136/01

Camilo Nogueira Román Afrikanske immigranter, der kommer til Spaniens
sydkyst

E-2137/01

Camilo Nogueira Román Global fond til bekæmpelse af aids E-2138/01
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Camilo Nogueira Román Massakrer på civile i Tjetjenien E-2139/01

Camilo Nogueira Román Bekæmpelse af den tredje verdens sygdomme E-2140/01

Camilo Nogueira Román Unionens politik om lige beskæftigelsesmuligheder
for mænd og kvinder

E-2141/01

Camilo Nogueira Román Støtte til skibsbyggeri E-2142/01

Minerva Malliori Forsinkelse af EMEA's godkendelse af lægemidler P-2143/01

Jo Leinen Direktivet om lægemidler til sjældne sygdomme -
markedsføringstilladelse for behandling af Fabry's
sygdom

E-2144/01

Jeffrey Titford Tilskud til offentlige biblioteker E-2145/01

María Izquierdo Rojo Vurdering af Urban-programmet i Albayzín
(Spanien)

P-2146/01

Claude Moraes Ligestilling af pensionister i EU P-2147/01

W.G. van Velzen Gennemførelse af handlingsplanen for indførelse af
mobilnet af tredje generation

P-2148/01

Freddy Blak Bureaukratisk smøl i Kommissionen E-2149/01

Alexandros Alavanos BSE-tilfælde i Grækenland E-2150/01

Stavros Xarchakos Tyrkiets trusler E-2151/01

Stavros Xarchakos Tyrkiets trusler E-2152/01

Francisca Sauquillo Pérez del
Arco og María Sornosa
Martínez

Plastforbrændingsanlægget Poligás i Ribesalbes (den
selvstyrende region Valencia)

E-2153/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Regionale fiskeriorganisationer E-2154/01

Mario Borghezio Tysk erstatning til tidligere internerede italienske
militærpersoner (I.M.I.)

E-2155/01

Bart Staes Omlægning af EU-støtte fra olieindustrien til
vedvarende energikilder

E-2156/01

Ria Oomen-Ruijten og Albert
Maat

Forsinkelser i forbindelse med godkendelse af nye
BSE-tests

E-2157/01

Salvador Garriga Polledo Kommissionens holdning til en række
medlemsstaters hindringer for en liberalisering af
markederne

E-2158/01
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Salvador Garriga Polledo Foranstaltninger til forebyggelse af misbrug i
forbindelse med indførelsen af euroen

E-2159/01

Salvador Garriga Polledo Øget produktivitet i spanske olivenlunde E-2160/01

Jorge Hernández Mollar Europa svigter producenter af tørrede frugter E-2161/01

Jorge Hernández Mollar Turistguider med grænseoverskridende opgaver E-2162/01

Jorge Hernández Mollar Gågader og offentlig transport til nedbringelse af støj
i byområderne

E-2163/01

Colette Flesch Bruxelles: Europas hovedstad? E-2164/01

Elisabeth Schroedter Konflikter i planlægningsmæssig henseende mellem
støtte til grænseområder og EU-naturbeskyttelse i
Hohenwutzen-Süd - Güstebieser Loose-området
(Brandenburg)

E-2165/01

Glenys Kinnock Retsforfølgning af korrupte virksomheder E-2166/01

María Sornosa Martínez Behandlingen af plastic til nyttiggørelse på Poligás-
anlægget (Valencia-regionen, Spanien)

E-2167/01

Jonas Sjöstedt Udlicitering af ambulancetransport i Norrland E-2168/01

Jonas Sjöstedt Interreg-projekt og fri konkurrence E-2169/01

Jonas Sjöstedt Forbud mod kinderæg E-2170/01

Jonas Sjöstedt Bistandspolitik i forhold til landbrugspolitik E-2171/01

Jonas Sjöstedt Planer om en operativ politistyrke til bekæmpelse af
optøjer i hele Unionen

E-2172/01

Helena Torres Marques Det indre marked og kreditkortbetaling i eurozonen P-2173/01

Markus Ferber Finansiel støtte til palæstinenserne E-2174/01

Avril Doyle Uoverensstemmelser mellem USA og EU om
ophavsret

E-2175/01

Avril Doyle Europæisk konvention om menneskerettigheder og
biomedicin

E-2176/01

Cristiana Muscardini Stigning i antallet af meningitistilfælde i Italien E-2177/01

Mario Borghezio Overtrædelse af en EU-borgers menneskerettigheder
i Algeriet

P-2178/01

Alexandros Alavanos Diskrimination mod tohjulede køretøjer i
Grækenland

E-2179/01
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Alexandros Alavanos Færdselsuheld og tohjulede køretøjer E-2180/01

Stavros Xarchakos Den græske administrations vilkårlige afgørelser E-2181/01

Glenys Kinnock Bemanding af delegationskontorer E-2182/01

Baroness Sarah Ludford Tvangsarbejde og Den Internationale
Arbejdsorganisation (ILO)

E-2183/01

Isidoro Sánchez García Aldersbetinget forskelsbehandling i forbindelse med
Europa-Parlamentets udvælgelsesprøver

E-2184/01

Pere Esteve EU's kampagne "Blå flag" E-2185/01

José Gil-Robles Gil-Delgado Forskelsbehandling med hensyn til det spanske sprog
i Europaskolen

E-2186/01

Bernard Poignant Censur på biblioteker E-2187/01

Sérgio Marques Finansiel gennemførelse af EF-støtterammen for
Portugal

E-2188/01

Camilo Nogueira Román Den portugisiske del af højhastighedstogforbindelsen
mellem Galicien og Portugal

E-2189/01

Camilo Nogueira Román Fiskeriaftale med Marokko E-2190/01

Camilo Nogueira Román Stabilitetsprincippet i forbindelse med fiskeriet i
fællesskabsfarvand

E-2191/01

Camilo Nogueira Román De flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden E-2192/01

Camilo Nogueira Román Oprettelse af en offentlig virksomhed i Spanien, der
skal købe våben og lease dem til centralregeringen
for således at undgå bogføring af denne
investeringsudgift

E-2193/01

Concepció Ferrer Tab i oksekødssektoren som følge af BSE P-2194/01

Giorgio Celli Højhastighedstog P-2195/01

Luciano Caveri BSE P-2196/01

Mark Watts Transport af dyr i Italien E-2197/01

Struan Stevenson Transport og slagtning af dyr i Grækenland E-2198/01

Chris Davies Jordstandarder og bioaffald E-2199/01

Chris Davies Astma og tilsætningsstoffer E-2200/01

María Ayuso González EU-initiativet vedrørende udvikling af
landdistrikterne - Leader+

E-2201/01
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María Ayuso González EU-initiativet vedrørende udvikling af
landdistrikterne - Leader+

E-2202/01

María Ayuso González EU-initiativet vedrørende udvikling af
landdistrikterne - Leader+

E-2203/01

Rosa Miguélez Ramos Internationale aftaler om tunfisk E-2204/01

Adriana Poli Bortone Valg i Albanien uden observatører fra Europa-
Parlamentet

E-2205/01

Bart Staes Importstøtte til Usbekistan E-2206/01

Karin Riis-Jørgensen Ulovlig støtte til Pollmeier Massivholz GmbH P-2207/01

Carlos Coelho Diskrimination P-2208/01

Gabriele Stauner Kommissionens bestræbelser på at opklare PerryLux-
sagen

E-2209/01

Gabriele Stauner BSE-risiko i forbindelse med forfalsket smør E-2210/01

Hiltrud Breyer Klage fra Manfred Jost (klage nr. 00/51228, SG
(2000) A/14901) mod Forbundsrepublikken
Tyskland vedrørende udvinding af stenkul ved
bjergværket Warndt/Luisenthal

E-2211/01

Lord Inglewood Farlige stoffer i badevand E-2212/01

Brian Simpson Ændringer i anvendelsesområderne for de forskellige
kategorier af kørekort i det tredje EF-kørekortdirektiv

E-2213/01

Brian Simpson Bilfabrikanters nægtelse af at give selvstændige
bilreparatører tekniske oplysninger

E-2214/01

María Sornosa Martínez Harmonisering af udrykningsblink E-2215/01

Adriana Poli Bortone Forbrugernes valgmuligheder E-2216/01

Luciana Sbarbati og Paolo Costa Beskyttelse af kystområder E-2217/01

Hanja Maij-Weggen Det voksende antal omstrejfende hunde i syd- og
centraleuropæiske byer

E-2218/01

Ilda Figueiredo Overgangen til euro og den traditionelle handel E-2219/01

Mogens Camre Forbud imod betaling af advokaters rejsetid E-2220/01

Ingo Friedrich Landbrugsspørgsmål i international sammenhæng E-2221/01

Ioannis Marinos Nedskæring af bevillingerne til nuklear fusion E-2222/01

Brice Hortefeux Banktariffer E-2223/01
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W.G. van Velzen Nederlandsk statsstøtte til den amerikanske
computervirksomhed SCI System

E-2224/01

Stavros Xarchakos Rammeprogram for realisering af det europæiske
forskningsrum

P-2225/01

Roger Helmer Tobaksdirektivets artikel 7 P-2226/01

Herman Schmid Europæiske politiske partiers økonomiske midler P-2227/01

Patricia McKenna Juridiske enheder inden for Kommissionen og EU P-2228/01

José Ribeiro e Castro Hongkongs status P-2229/01

Jaime Valdivielso de Cué Forbrugernes sundhed og sikkerhed P-2230/01

Hans Kronberger Liberalisering af butiksåbningstider P-2231/01

Torben Lund Stråforkortende kemikalier E-2232/01

Karl-Heinz Florenz Gennemførelse af EU-affaldsdirektiverne i
Forbundsrepublikken Tyskland for så vidt angår
bortskaffelsen af brugt køler- og bremsevæske

E-2233/01

Daniela Raschhofer Eksport af kød- og benmel/oksekødsimport E-2234/01

Glenys Kinnock Socialsikringslovgivning E-2235/01

Glenys Kinnock Burma E-2236/01

Caroline Lucas EU's forbindelser med Colombia/EU's
bistandsprogram til fremme af fredsprocessen

E-2237/01

Caroline Lucas EU's forbindelser med Colombia/EU's
bistandsprogram til fremme af fredsprocessen

E-2238/01

Isidoro Sánchez García Situationen i Vestsahara E-2239/01

María Rodríguez Ramos, Rosa
Díez González og Raimon
Obiols i Germà

Afbrydelse af internationale adoptioner i Rumænien E-2240/01

Samuli Pohjamo og Mikko
Pesälä

Behovet for at udarbejde metoder til måling af
resultaterne af EU's strukturfonde

E-2241/01

Mikko Pesälä og Samuli
Pohjamo

EU's strukturfonde: varighed og udvikling af
beskæftigelsesprogrammerne

E-2242/01

Armando Cossutta Apache-nationen i San Carlos, Arizona (USA) E-2243/01

Alexander de Roo Anlæg af hovedvej A73 syd E-2244/01
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Erik Meijer Fortsatte trusler mod miljøet og den offentlige
sundhed i den franske landsby Bourg Fidèle som
følge af behandling af blyholdigt affald fra
Nederlandene

E-2245/01

Erik Meijer Begrænset udnyttelse af modtagelsesfaciliteter i
havne på grund af vedvarende affaldsdumpning i
havet

E-2246/01

José Ribeiro e Castro Hongkongs Status E-2247/01

Alexandros Alavanos Ukontrollerede lossepladser på øerne i Ægæerhavet P-2248/01

Gianfranco Dell'Alba Europol P-2249/01

Richard Balfe Returnering af Aksum-obelisken til Etiopien P-2250/01

Bartho Pronk Opfølgende spørgsmål vedrørende loven om
socialsikringstillæg

P-2251/01

Alexandros Alavanos Miljømæssige virkninger af bygningen af dæmningen
Aposelemi på Kreta

E-2252/01

Alexandros Alavanos Undersøgelse af nederlag i skolen i Den Europæiske
Union

E-2253/01

Mihail Papayannakis Vandkraftprojekt ved Alfios-floden E-2254/01

Glyn Ford Harmonisering E-2255/01

Richard Balfe Tilbagelevering af Aksum-obelisken til Etiopien E-2256/01

Bárbara Dührkop Dührkop Det Europæiske Indvandrerforum E-2257/01

Mikko Pesälä og Samuli
Pohjamo

Korrekte oplysninger om antallet af rovdyr og
årsagerne til omkomne rensdyrkalve

E-2258/01

Piia-Noora Kauppi Energisektorens alsidighed og forsyningssikkerhed E-2259/01

Piia-Noora Kauppi Manglende høring af kommuner beliggende ved
Unionens ydre grænser i forbindelse med
Kommissionens udarbejdelse af en meddelelse

E-2260/01

Piia-Noora Kauppi Forslag om harmonisering af energibeskatning i
grønbogen om en strategi for
energiforsyningssikkerhed

E-2261/01

Bartho Pronk Supplerende spørgsmål om den nederlandske lov om
erhvervshæmmede unge handicappede i forbindelse
med dommen i Jauch-sagen

E-2262/01
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Bartho Pronk Rijksdienst voor Pensioenen - manglende
overholdelse af domstolens retspraksis

E-2263/01

Ilda Figueiredo Foranstaltninger til bevarelse af klassificerede
naturområder i Viana do Castelo-området i Portugal

E-2264/01

Ioannis Marinos Ikke udnyttede bevillinger fra Strukturfondene E-2265/01

Gordon Adam Mund- og klovsyge - handelsproblemer med EU-
ansøgerlande

E-2266/01

Gordon Adam Mund- og klovsyge - handelsproblemer med EU-
ansøgerlande

E-2267/01

Gordon Adam Mund- og klovsyge - handelsproblemer med EU-
ansøgerlande

E-2268/01

Gordon Adam Mund- og klovsyge - handelsproblemer med EU-
ansøgerlande

E-2269/01

Pierre Jonckheer Kulminedrift i åbne brud i det nordlige Palencia
(Alto Carrión-distriktet, Spanien)

E-2270/01

Cristiana Muscardini Handel med børn mellem Moldavien og Italien E-2271/01

Armando Cossutta Fælles holdning vedrørende Cuba E-2272/01

Bart Staes Udenrigspolitikken over for Makedonien E-2273/01

Erik Meijer Fremgangsmåden ved tilbagebetaling af beløb, som
fejlagtigt er blevet udbetalt til Nederlandene fra EU's
fonde

E-2274/01

Erik Meijer Begrænsning af de vilkår der fører til, at EU-
støttemidler overføres til de mere velhavende
medlemsstater

E-2275/01

Erik Meijer Begrænsning af risikoen i forbindelse med farlige
transporter over Westerschelde mellem Nordsøen og
Antwerpens havn

E-2276/01

Erik Meijer Den fortsatte behandling af skibsladninger med
giftige gasser og foranstaltninger til begrænsning af
risikoen i denne forbindelse

E-2277/01

Herman Schmid Regler for EU-pas E-2278/01

Cecilia Malmström Behandling af visumansøgninger på Schengen-
landenes ambassader

E-2279/01

Mihail Papayannakis Et tilfælde af "kogalskab" i Grækenland E-2280/01
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Mihail Papayannakis Aftaler om beskyttelse af personlige data på
Internettet

E-2281/01

Patricia McKenna Støtte fra Europa-Kommissionen til Paraguay E-2282/01

Neil MacCormick Scottish Ferries E-2283/01

David Martin Gåselever (foie gras) - tvangsfodring af ænder E-2284/01

David Martin Gåselever (foie gras) - tvangsfodring af ænder E-2285/01

David Martin Foie gras - tvangsfodring af ænder E-2286/01

Alexander de Roo og andre EU-finansiering til udvidelse af Yesa-reservoiret E-2287/01

Alexander de Roo og andre Den spanske plan for forvaltning af vandressourcerne
(plan hidrológico nacional): overholdelse af EU-
direktiver, strukturfonde, kunstvandingspolitik og
EU-finansiering

E-2288/01

Alexander de Roo og andre Den spanske plan for forvaltning af vandressourcerne
(plan hidrológico nacional): forvaltning af
vandløbsopland, analyse af belastning og virkninger
samt EU-støtte

E-2289/01

Monica Frassoni LIFE-projektet vedrørende genudsættelse af bjørne
(Ursus arctos) i Adamello-Brenta-parken i Italien

E-2290/01

Erik Meijer Dalende støtte til EU-medlemskab i ansøgerlandene
og de eventuelle følger af folkeafstemninger om dette
emne

E-2291/01

Erik Meijer Permanent økonomisk efterslæb i Østeuropa som
følge af en historisk betinget opgavefordeling inden
for et fælles marked

E-2292/01

Erik Meijer Bekæmpelse af ustabilitet i Østeuropa ved at tillade
beskyttelse og rettidigt tilvejebringe alternativer for
et hurtigt EU-medlemskab

E-2293/01

Erik Meijer Ingen forskellige fortolkninger med hensyn til
tilbagebetaling af merværdiafgift

E-2294/01

Christoph Konrad Afbalanceret sammensætning af Gruppen for
Erhvervspolitik

E-2295/01

Konstantinos Hatzidakis Import af forurenet kød i Grækenland E-2296/01

Alexandros Alavanos Anerkendelse af homøopater som speciallæger i
Grækenland

E-2297/01
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Monica Frassoni og Joost
Lagendijk

Udpegelse af ny direktør for Direktorat D i
Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

E-2298/01

Claude Turmes Antidumpingtold på kompakt-lysstofrør fra Kina E-2299/01

Lord Inglewood Plan for økonomisk genrejsning efter mund- og
klovsygen

E-2300/01

Lord Inglewood Plan for økonomisk genrejsning efter mund- og
klovsygen

E-2301/01

Lord Inglewood Plan for økonomisk genrejsning efter mund- og
klovsygen

E-2302/01

Pere Esteve Europæisk agentur for øområder E-2303/01

Jan Mulder Danske foranstaltninger gældende fra 2003 over for
indførsel af frugt og grønt, som indeholder rester af
plantebeskyttelsesmidler, der er forbudte i Danmark

E-2304/01

Erik Meijer Afskaffelse af politiets vold, intimidering og etnisk
had i ansøgerlandene, inden EU-medlemskab kan
blive en realitet

E-2305/01

Elly Plooij-van Gorsel IEEE 802.11a til trådløse netværk E-2306/01

Astrid Thors Schengen-aftalen, artikel 75, transport af medicin E-2307/01

Christopher Huhne Sundhedsmæssige virkninger af sulfider i vin P-2308/01

Massimo Carraro Andet forum for skovbrugsindustrien P-2309/01

Christopher Huhne Nationale foranstaltninger med henblik på mærkning
af vin

E-2310/01

Michael Cashman og Paulo
Casaca

Lovfæstet diskriminering mod udlændinge E-2311/01

Pere Esteve Øområder, er ikke ligger i den yderste periferi E-2312/01

Dominique Vlasto Bistand til SMV'er i turistsektoren E-2313/01

Dominique Vlasto EF-turistministrenes møde i Lille E-2314/01

Erik Meijer og Bart Staes Faciliteter for tjenestemænd, der vil udarbejde en
rapport for at orientere Kommissionen, så denne kan
gribe ind over for uregelmæssigheder

E-2315/01

Elly Plooij-van Gorsel Ændring af den nederlandske lovgivning om
telekommunikation

E-2316/01

Maria Carrilho Kap Verde E-2317/01
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Menneskehandel i EU, navnlig Grækenland P-2318/01

Torben Lund Told på energivenlige elpærer fra Kina E-2319/01

Torben Lund GMO'er E-2320/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Menneskehandel i EU, navnlig Grækenland E-2321/01

Christopher Heaton-Harris Direktiv om plantebeskyttelsesmidler E-2322/01

Michael Cashman Visum for tredjelandsborgere E-2323/01

Glyn Ford Fodboldspillere under 18 år og andre erhverv E-2324/01

Pat Gallagher Hindringer for offentliggørelse af
forskningsresultater, der har betydelige følger for den
offentlige sundhed og forbrugerne

E-2325/01

Pat Gallagher Gensidig anerkendelse af gratis benyttelse af
transportmidler for ældre

E-2326/01

Nuala Ahern Dyreforsøg som led i det 6. rammeprogram E-2327/01

Nuala Ahern Kontrol med strålingsforurening i Skandinavien og
det nordlige Rusland

E-2328/01

Nuala Ahern Udpegelse af Euratom-inspektører E-2329/01

Concepció Ferrer Erhvervsmæssig og kulturel tilnærmelse mellem EU
og Kina

E-2330/01

Concepció Ferrer Diskriminerende sprogkrav E-2331/01

Concepció Ferrer WTO's nye forhandlingsrunde i Qatar (9.-13.
november 2001)

E-2332/01

Margrietus van den Berg Gennemførelse af mekanismen for bæredygtig
udvikling og skovrydning i Amazonområdet

E-2333/01

Antonios Trakatellis Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber: overtrædelse af principperne om lighed
og retten til frit at etablere sig samt omgåelse af
pensionsbestemmelserne i forbindelse med etablering

P-2334/01

Gerard Collins Opløsning af Det Rådgivende Udvalg for
Lægeuddannelse

P-2335/01

Esko Seppänen EIB-lån til Tyrkiet P-2336/01

Maurizio Turco Intern strukturomlægning i OLAF P-2337/01

Graham Watson Begrænsning af religionsfriheden E-2338/01
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Pat Gallagher Europarådets charter for mindretalssprog og
regionale sprog

E-2339/01

Pat Gallagher Mindretalssprog og regionale sprog i EU-
programmer

E-2340/01

Pat Gallagher Mindretalssprog og regionale sprog - fastlæggelse af
et flerårigt program

E-2341/01

Pat Gallagher Mindretalssprog og regionale sprog - adgang til nye
teknologier

E-2342/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Den europæiske værftsindustri P-2343/01

Françoise Grossetête Nitratkoncentrationen i drikkevand P-2344/01

Graham Watson Seychellerne E-2345/01

Graham Watson Seychellerne E-2346/01

Jules Maaten Cambodja E-2347/01

Avril Doyle Risikovurderingsrapport E-2348/01

Robert Evans Årsberetning fra Levnedsmiddel- og
Veterinærkontoret

E-2349/01

Christopher Heaton-Harris Det Fælles Forskningscenter i Ispra E-2350/01

Marie-Arlette Carlotti Gennemførelse af den særlige ramme for faglig og
finansiel bistand til AVS-bananproducenter

E-2351/01

Carlos Carnero González Begivenheder i Genova i forbindelse med G8-
topmødet i Genova

P-2352/01

Concepció Ferrer Kinas medlemskab af Verdenshandelsorganisationen E-2353/01

Concepció Ferrer Forhandlinger EU-Mercosur E-2354/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og
Kongeriget Marokko

E-2355/01

Fernando Fernández Martín Biludlejning E-2356/01

Fernando Fernández Martín Beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med
timeshare-kontrakter

E-2357/01
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Fernando Fernández Martín Mellemstatslige problemer med timeshare-kontrakter E-2358/01

Cristiana Muscardini Consorzio Polieco til genanvendelse af polyethylen-
affald

E-2359/01

Cristiana Muscardini Unormal varighed af supplerende
beskyttelsescertifikater for italienske lægemidler

E-2360/01

Cristiana Muscardini Euroen og forhøjelse af afgifterne for brug af
pengeautomater i Italien

E-2361/01

Amalia Sartori og andre Genanvendelse af polyethylen-affald E-2362/01

Hanja Maij-Weggen Oplagring af atomaffald fra EU-lande i Rusland E-2363/01

Marco Cappato G8 i Genova og EU's databanker P-2364/01

Gabriele Stauner Revision af rammeaftalen P-2365/01

Glyn Ford Vandregninger til lavindkomstgrupper E-2366/01

Mark Watts Dyretransport E-2367/01

Monica Frassoni Højhastighedstog i Toscana og lokaliteter af
fællesskabsbetydning

P-2368/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Opfyldelse af de flerårige udviklingsprogrammer E-2369/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Fordeling af forsknings- og udviklingsstøtte E-2370/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Den Europæiske Unions budget for samarbejde på
fiskeriområdet

E-2371/01

Olivier Dupuis Særlige modtagelsesforanstaltninger for tjetjenske
flygtninge, der lever under umenneskelige forhold
både i Tjetjenien og i Ingusjetien

E-2372/01

Olivier Dupuis Særlige modtagelsesforanstaltninger for tjetjenske
flygtninge, der lever under umenneskelige forhold
både i Tjetjenien og i Ingusjetien

E-2373/01

Olivier Dupuis Kina E-2374/01

Olivier Dupuis Situationen i Nordkorea E-2375/01
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Ria Oomen-Ruijten Manglende anerkendelse af grænsearbejdere i
nederlandske private sygeforsikringer

E-2376/01

Hugues Martin Frister for godtgørelse af moms i medlemsstaterne P-2377/01

Elspeth Attwooll Rensning af fiskeprodukter E-2378/01

Lucio Manisco Begivenhederne i Genova mellem den 19. og 23. juli
2001 - Overtrædelser af EU-traktatens artikel 6, stk.
1 og 2, begået af den italienske regering

E-2379/01

Jan Mulder Tilladelse til markedsføring af veterinærlægemidler E-2380/01



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 41

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

SPØRGETID

(B5-0329/01) den 3. og 4. juli 2001

25 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Nelly MAES Laeken-erklæringen H-0516/01

Pere ESTEVE Laeken-erklæringen H-0518/01

Gorka KNÖRR BORRÀS Laeken-erklæringen H-0520/01

Bart STAES Laeken-erklæringen H-0522/01

Neil MacCORMICK Laeken-erklæringen H-0524/01

Jillian EVANS Laeken-erklæringen H-0525/01

Eurig WYN Laeken-erklæringen H-0526/01

Carlos BAUTISTA
OJEDA

Laeken-erklæringen H-0560/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Erklæring nr. 54 i Amsterdam-traktaten om nærhed H-0531/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Anerkendelse af nationaliteternes og de konstitutionelle
regioners politiske og lovgivningsmæssige beføjelser

H-0547/01

William NEWTON
DUNN

Offentlig adgang til Rådets dokumenter H-0545/01

Lennart SACRÉDEUS Ligebehandling af Tyrkiet ved tildeling af
tiltrædelsesstøtte

H-0550/01

María IZQUIERDO
ROJO

Det belgiske formandskab og kvinderne i Afghanistan H-0553/01

Brian CROWLEY Inddragelse af de kompetente myndigheder i
forhandlinger om regler for det medicinske område

H-0555/01
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Glenys KINNOCK Kapacitetsopbygning i AVS-landene H-0541/01

John McCARTIN Kosovo-albanske fanger i Serbien H-0539/01

William NEWTON
DUNN

Politiets kapacitet H-0546/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LAMY

Ulla SANDBÆK Fattiges adgang til medicin H-0540/01

John PURVIS Testning af kosmetik på dyr og WTO H-0571/01

Hr. SOLBES MIRA

Mihail PAPAYANNAKIS Det græske stabilitets- og udviklingsprogram H-0565/01

Bernd POSSELT Euro i det tidligere Jugoslavien H-0578/01

Hr. MONTI

Per STENMARCK Konkurrence H-0535/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Indledning af søgsmål på grund af statsstøtte til
temaparken "Tierra Mítica" i Benidorm (Spanien)

H-0537/01

Lennart SACRÉDEUS Vil Kommissionen indføre en begrænsning af
statstilskud til filmproduktion i små lande?

H-0551/01

Piia-Noora KAUPPI Deling af tredjegenerationsmobiltelefonnet med
konkurrenter

H-0557/01
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JULI 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 26 14 12 13 0 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Kommissionen 51 11 39 7 1 0 0 NIELSON
PATTEN
LAMY
SOLBES MIRA
MONTI

I alt 77 25 51 20 1 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 93

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 63

8/2001 306.920 Cristiana MUSCARDINI, Mauro
NOBILIA, Francesco TURCHI,
Sergio BERLATO og Sebastiano
MUSUMECI

EU-støtte til dårligt stillede kvinder for at
hjælpe dem til at gennemføre en graviditet

25.06.201 25.09.2001 15

                                                
1 Situationen pr. 05.07.2001
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9/2001 307.175 Kathalijne Maria BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS, Michiel
van HULTEN, Lousewies van der LAAN
og Helle THORNING-SCHMIDT

Statut for Europa-Parlamentets medlemmer 02.07.2001 02.10.2001 14





UDVALG 47

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

UDVALG
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MØDER I UDVALG, SOM ER BLEVET BEMYNDIGET TIL
AT TRÆFFE AFGØRELSE  (Jf. Forretningsordenens artikel 62, stk. 4)

Udvalg Ordfører Emne Frist for
ændrings-
forslag

Dato for
afgørelse

ENVI CORBEY
Dorette

Gennemførelse af direktivet om
emballage

17.09.01 09. -
11.10.01
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

REDONDO
JIMÉNEZ
(PPE-DE)

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

AGRI (M) 10.07.01 C5-0087/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Fødevaresikkerhed: Fællesskabets
tiltrædelse af Codex Alimentarius-
Kommissionen

AGRI (M) 10.07.01 C5-0310/01

GRUPPE
PSE

Punktafgifter: Reduceret toldsats for
"traditionel" rom fremstillet i franske
oversøiske departementer (2002-
2009)

AGRI (M) 10.07.01

KLAß
(PPE-DE)

Vinsektoren: Fælles markedsordning
for vin (Ændr. forord. (EF) 1493/99)

AGRI (K) 10.07.01 C5-0311/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Gennemførelse af det europæiske
forskningsrum: Særprogrammer
2002-2006

BUDG (M) 11.07.01 C5-0330/01
C5-0331/01
C5-0332/01
C5-0333/01
C5-0334/01

GRUPPE
PPE-DE

Miljø: Fremme af private
organisationer, der fortrinsvis
beskæftiger sig med miljøbeskyttelse

BUDG (M) 11.07.01 C5-0281/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

BEI-långivningsaktion til
miljøprojekter i området langs
Ruslands Østersøkyst:
fællesskabsgaranti

BUDG (K) 10.07.01 C5-0307/01

SCARBONCHI
(PSE)

EF/Tyrkiet: Finansiel
førtiltrædelsesstøtte

CONT (M) 10.07.01 C5-0219/01

THEATO
(PPE-DE)

Strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser

CONT (K) 10.07.01 C5-0225/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

EUGFL-Garantisekt., kontrol med
udgifter: Medlemsstaternes
aktionsprogrammer (Ændr. forord.
(EF) 723/978

CONT (K) 10.07.01

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Den fælles fiskeripolitik: Beskyttelse
af ressourcerne, miljøet og
forbrugerne

DEVE (M) 10.07.01 C5-0261/01

GRUPPE
PPE

Åbning og demokrati i den
internationale handel

DEVE (M) 10.07.01

GRUPPE
PSE

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri,
Pericles-programmet

ECON (M) 27.08.01 C5-0303/01
C5-0304/01

KAUPPI
(PPE-DE)

Administrativt samarbejde vedrørende
merværdiafgift (ændr. forord.
218/92/EØF)

ECON (K) 10.07.01 C5-0269/01
C5-0270/01

MANTOVANI
(PPE-DE)

Handicappede: Det Europæiske
Handicapår 2003

EMPL (K) 05.07.01 C5-0306/01

ROCARD
(PSE)

Arbejdsstyrken i Fællesskabet:
Stikprøveundersøgelse (Ændr. forord.
(EF) 577/98)

EMPL (K) 05.07.01 C5-0275/01

JACKSON
(PPE-DE)

Fødevaresikkerhed: Fællesskabets
tiltrædelse af Codex Alimentarius-
Kommissionen

ENVI (K) 11.07.01 C5-0310/01

GRUPPE
PPE-DE

Årsberetning om ligemuligheder for
kvinder og mænd i Den Europæiske
Union (2000)

FEMM (K) 12.07.01 C5-0344/01

ROVSING
(PPE-DE)

EKSF's aktionsbudget for 2002 ITRE (M) 11.07.01 C5-0233/01



UDVALG 51

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WESTENDORP
Y CABEZA
(PSE)

Forbindelserne mellem EU og Iran ITRE (M) 11.07.01 C5-0338/01

GRUPPE
PPE-DE

Transeuropæiske net: Årsberetning, jf.
forord. (EF) 2236/95 om regler for
Fællesskabets finansielle støtte

ITRE (M) 11.07.01 C5-0255/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Miljø og udvikling: En integreret
produktpolitik (Grønbog)

ITRE (M) 11.07.01 C5-0259/01

BEYSEN
(ELDR)

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

JURI (M) 10.07.01 C5-0184/01

BEYSEN
(ELDR)

Energi: Betingelser for netadgang i
forbindelse med grænseoverskridende
elektricitetsudveksling

JURI (M) 10.07.01 C5-0185/01

HARBOUR
(PPE-DE)

Elektronisk handel og finansielle
tjenesteydelser

JURI (M) 10.07.01 C5-0257/01

LEHNE
(PPE-DE)

Finansielle markeder: Inseriderhandel
og markedsmisbrug (Ophæv. dir.
89/592/EØF)

JURI (M) 10.07.01 C5-0262/01

LEHNE
(PPE-DE)

EF-ansatte: Vedtægt for EP-
medlemmernes medarbejdere (Ændr.
forord. (EØF) 1408/71 og 574/72)

JURI (M) 10.07.01 C5-0279/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Kapitalmarkederne: Prospekt, der skal
offentliggøres vedr. værdipapirer
(Rev. dir. 80/390/EØF, 89/298/EØF)

JURI (M) 10.07.01 C5-0263/01

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Fiskeri: Mål og regler for
omstrukturering af fiskeriet fra
1.1.1997-31.12.2001 (ændring af besl.
97/413/EF)

JURI (M) 10.07.01 C5-0308/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Tobaksvarer: Reklame og
sponsorering (erstat. dir. 98/43/EF)

JURI (K) 10.07.01 C5-0274/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Vedtægten for EF-tjenestemænd:
Ansættelsesvilkår for øvrige ansatte
(Ændr. forord. 259/68/EØF)

JURI (K) 10.07.01 C5-0249/01

ANDREWS
(UEN)

Handicappede: Det Europæiske
Handicapår 2003

LIBE (M) 03.07.01 C5-0306/01

CASHMAN
(PSE)

Udarbejdelse af særlige bestemmelser
vedr. aktindsigt i Europa-Parlamentets
dokumenter

LIBE (M) 11.07.01

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser

LIBE (M) 11.07.01 C5-0225/01

BOUMEDIENE-
THIERY
(VERTS/ALE)

Fremskridt inden for politisamarbejde
og retligt samarbejde i kriminalsager
(TUE, artikel 39) (2001)

LIBE (K) 11.07.01

OOSTLANDER
(PPE)

Bekæmpelse af narkotikahandel:
kriminale handlinger og straffe,
mindsteregler

LIBE (K) 11.07.01 C5-0359/01

SWIEBEL
(PSE)

Beretning om de grundlæggende
rettigheder i Den Europæiske Union
(2001)

LIBE (K) 11.07.01

TURCO
(TDI)

Europol: Videregivelse af oplysninger
til tredjelande og udvidelse af mandat
(Belgisk og svensk initiativ)

LIBE (K) 11.07.01 C5-0266/01

von
BÖTTICHER
(PPE)

Udvikling af anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS
II) (Svensk initiativ)

LIBE (K) 11.07.01 C5-0315/01
C5-0316/01

GRUPPE
PSE

Schengen-bestemmelserne: Forenklet
udleveringsprocedure mellem EU's
medlemsstater (Svensk initiativ)

LIBE (K) 11.07.01 C5-0321/01

GRUPPE
PSE

Generelle toldpræferencer:
Anvendelse for perioden 1. januar
2002 til 31. december 2004

PECH (M) 11.07.01 C5-0374/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

ATTWOOLL
(ELDR)

Fiskeri: Mål og regler for
omstrukturering af fiskeriet fra
1.1.1997-31.12.2001 (ændring af besl.
97/413/EF)

PECH (K) 11.07.01 C5-0308/01
C5-0309/01

GALLAGHER
(UEN)

Fiskeriaftale mellem EF og Senegal:
Perioderne 1/5/2000-31/7/2001 og
1/8/2001-31/12/2001

PECH (K) 11.07.01

GRUPPE
VERTS/ALE

Bevarelse af fiskeressourcerne:
Torske- og kulmulebestande i EU-
farvande og tilstødende farvande

PECH (K) 11.07.01

MARKOV
(GUE/NGL)

Transeuropæiske net: Årsberetning, jf.
forord. (EF) 2236/95 om regler for
Fællesskabets finansielle støtte

RETT (M) 10.07.01 C5-0255/01

WATTS
(PSE)

Decharge 2000: EF's almindelige
budget - sektion III

RETT (M) 10.07.01 C5-0234/01

HATZIDAKIS
(PPE)

Færdselssikkerhed:
Hastighedsbegrænsende anordninger i
visse klasser af motorkøretøjer i
Fællesskabet

RETT (K) 10.07.01 C5-0267/01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Evaluering
af Dublin-konventionen

JURI
LIBE

SEC (01) 756
endel.

Europa-Kommissionen: Artikel 299, stk. 2 - en strategi for
bæredygtig udvikling i regionerne i den yderste periferi(RYP)
Kommissionens arbejdsprogram med vejledende tidsplan

AGRI
DEVE
ECON
ENVI
ITRE
TOUT
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 963
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Finansiel programmering 2002-2006 - Udgiftsområde 3 og 4 i de
finansielle overslag

TOUT
BUDG

SEC (01) 1013
endel.

Rapport fra Kommissionen Årsberetning for FFC 2000 ITRE COM (01) 239
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Programmet Ren Luft i Europa
(CAFE): Mod en tematisk strategi for luftkvalitet

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 245
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme
menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande

BUDG
DEVE
FEMM
LIBE
ITRE
AFET

COM (01) 252
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser - Bekæmpelse af svig - Handlingsplan for
2001-2003

BUDG
ECON
JURI
LIBE
CONT

COM (01) 254
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Europa-Kommissionen: Beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser og bekæmpelse af svig - Årsberetning for
2000

CONT COM (01) 255
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg Skattepolitik i EU -
prioriteringer for de kommende år

TOUT
ECON

COM (01) 260
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
om implementeringen af en EF-strategi for
hormonsystemforstyrrende stoffer - en række stoffer, der
mistænkes for at forstyrre hormonsystemet hos mennesker og dyr

ITRE
ENVI

COM (01) 262
endel.

Beretning fra Kommissionen baseret på medlemsstaternes
sammenfattende rapporter om deres erfaringer med direktiv
90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede
mikroorganismer

ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 263
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: En bæredygtig udvikling i
Europa for en bedre verden: En EU-strategi for bæredygtig
udvikling

TOUT
ENVI

COM (01) 264
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
EU's strategi over for Kina: Implementering af 1998-meddelelsen
og fremtidige skridt mod en mere effektiv EU-politik

ITRE
LIBE
AFET

COM (01) 265
endel.

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

JURI
AGRI

COM (01) 266
endel.

Rapport fra Kommissionen Tredje rapport om gennemførelsen i
medlemsstaterne af direktiv 92/3/EURATOM af 3. februar 1992
om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt
affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet
(1996-1998)

ITRE
ENVI

COM (01) 270
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det
Økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget om de
afsluttende vurderinger af det flerårige program til stimulering af
udviklingen af en europæisk multimedieindholdsindustri og
fremme af anvendelsen af multimedieindhold i det spirende
informationssamfund (INFO2000) og det flerårige program om
fremme af Fællesskabets sproglige mangfoldighed i
informationssamfundet (MLIS)

BUDG
CONT
CULT
ITRE

COM (01) 276
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende,
fremskridt hen imod oprettelsen af et område med "Frihed,
sikkerhed og retfærdighed" i EU

JURI
LIBE

COM (01) 278
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Tjenesteydelser - Politiske udfordringer - Juni 2001 - Fjerde
statusrapport

JURI
ECON

COM (01) 286
endel.

Beretning fra Kommissioen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i
2000

COM (01) 288
endel.

Meddelelse fra Kommissiosnen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Forberedelsesstrategi for de lande, der søger om tiltrædelse af
EF/EFTA-konventionerne fra 1987 om en fælles
forsendelsesprocedure og om forenkling af formaliteterne i
samhandelen

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 289
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Bidrag til Verdenskonferencen
mod Racisme, Racediskrimination, Fremmedhad og hermed
beslægtet intolerance  (Durban, Sydafrika, 31. august - 7.
september 2001)

LIBE COM (01) 291
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Handlingsprogram for generel hensyntagen til kønsaspektet i
Fællesskabets udviklingssamarbejde

DEVE
FEMM

COM (01) 295
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale UDvalg og Regionsudvalget: Net-
og informationssikkerhed: Forslag til en europæisk strategi

CULT
ITRE
LIBE
JURI

COM (01) 298
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Rådet om det arbejde, som den
højtstående styringsgruppe EU/Albanien har udført som
forberedelse til forhandlingerne om en stabiliserings- og
associeringsaftale med Albanien

TOUT
AFET

COM (01) 300
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan (2000-2004)

AFET
BUDG
DEVE
EMPL
ENVI
ITRE
LIBE

COM (01) 301
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Problematikken omkring
miljøfinansiering i ansøgerlandene

AFET
ENVI

COM (01) 304
endel.

Årsberetning fra Kommissionen om garantifondens situation og
om forvaltningen af fonden i regnskabsåret 2000

CONT
BUDG

COM (01) 305
endel.

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning om humanitær
bistand 2000

AFET
CONT
DEVE

COM (01) 307
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikken:
Investering i kvalitet

ECON
FEMM
EMPL

COM (01) 313
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af
fællesskabsordningen for statsstøtte til kulindustrien i 2000

ECON
EMPL
ENVI
ITRE

COM (01) 327
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Rådets henstilling om forsigtig
anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin - Bind II

AGRI
CULT
EMPL
ENVI

COM (01) 333
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger
med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible
spongiforme encephalopatier og om ændring af bilag VII og XI
til forordningen

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 345
endel.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af Rådets
henstilling af 22. december 1986 om brandsikring af eksisterende
hoteller (86/666/EØF)

EMPL
JURI
RETT
ENVI

COM (01) 348
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionskommittén:
Midtvejsevaluering af gennemførelsen af det flerårige EF-
program til fremme af informationssamfundet i Europa
(PROMISE)

BUDG
ITRE

COM (01) 350
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af det generelle
princip om frie varebevægelser og fri udveksling af
tjenesteydelser - EF-Traktatens artikel 28 og 49 - på
parabolantenner

CULT
ENVI
ITRE
RETT
JURI

COM (01) 351
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets henstilling om børns og unges
alkoholforbrug

CULT
ITRE
ENVI

COM (01) 310
endel.
CNS010801

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 112/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Iran

Bruxelles, den 11. juni 2001

Den Europæiske Union udtrykker sin store tilfredshed med det demokratiske sindelag, som blev
udvist af det iranske folk ved præsidentvalget den 8. juni 2001, og lykønsker præsident Khatami
med genvalget.

Det iranske folk har endnu en gang med et overvældende flertal tilsluttet sig den reformpolitik, som
præsident Khatami repræsenterer. Dette er et klart signal fra de iranske vælgere om, at demokratiet
skal styrkes, retsstaten etableres, og at der skal indføres stærkere garantier for de grundlæggende
frihedsrettigheder i Iran. EU tilskynder den iranske regering til at fortsætte arbejdet med at indføre
reformer og respekt for menneskerettighederne.

Den Europæiske Union håber, at de overbevisende resultater af valget vil skabe et godt grundlag for
at kunne udvide antallet af områder, hvor der kan skabes forstærkede forbindelser med Iran, og er
parat til at samarbejde med præsident Khatami om gennemførelsen af disse mål.

* * *

Nr. 114/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter mødet om Cambodja i Den Konsultative Gruppe den 11.–13. juni 2001 i Tokyo

Bruxelles, den 12. juni 2001

Den Europæiske Union glæder sig over denne mulighed for at vurdere de fremskridt, som Konge-
riget Cambodja har gjort for at nå de mål, der blev fastsat på det sidste CG-møde i Paris.

EU ser med tilfredshed på de positive skridt, som den kongelige regering for Cambodja har taget i
det seneste år. EU yder Cambodja anerkendelse for sin makroøkonomiske vækst, sin overordnede
politiske stabilitet, sine forbedrede fiskale resultater og sin bankreform. EU tilskynder ligeledes
fortsat den kongelige regering for Cambodja til at overvinde de udfordringer, der hæmmer udvik-
lingen i Cambodja, herunder yderligere vækst og en mere ligelig indkomstfordeling.
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Det er en væsentlig forudsætning for den økonomiske udvikling og reformdagsordenen som helhed,
at der sker en styrkelse af civilsamfundet inden for stabile sociale rammer, der bygger på retsstats-
princippet og udviklingen af gennemsigtige regeringssystemer. EU ønsker at understrege, at det er
bydende nødvendigt at forbedre regeringsførelsen og styrke retssamfundet, og er rede til fortsat at
bistå Cambodja på disse områder. Retshåndhævelsen bør forbedres - for at få bugt med straffrihed,
værne om menneskerettighederne og tilvejebringe et solidt grundlag for en holdbar økonomisk ud-
vikling. For så vidt angår korruption noterer EU med tilfredshed, at regeringen beklager dens vold-
somme udbredelse inden for den offentlige sektor. Der er imidlertid behov for flere gennemgri-
bende foranstaltninger på dette område, og EU opfordrer indtrængende regeringen til fuldt ud at
gennemføre den nationale plan for korruptionsbekæmpelse. Der er behov for at styrke retssystemet,
herunder også de menneskelige ressourcer. Den løbende decentraliseringsreform bør videreføres.
EU ser positivt på de fremskridt, der er gjort med at forberede kommunalvalg i 2002. Under de rette
betingelser vil valget udgøre et væsentligt skridt i retning af at sætte fart i den demokratiske beslut-
ningsproces. EU tilskynder den kongelige regering for Cambodja til at træffe alle nødvendige foran-
staltninger for at sikre, at disse valg bliver frie og retfærdige og kommer til at foregå under sikre og
fredelige forhold.

Der bør ligeledes sættes yderligere gang i den administrative reform. EU udtrykker tilfredshed med,
at den kongelige regering for Cambodja planlægger lønforhøjelser i den offentlige sektor.

EU opfordrer indtrængende den kongelige regering for Cambodja og det cambodjanske parlament
til at nå til en aftale om Khmer Rouge-tribunalet. EU opfordrer regeringen og parlamentet til snarest
at færdiggøre og vedtage loven om tribunalet, således at de Khmer Rouge-ledere, der bærer ansvaret
for de alvorligste overtrædelser af menneskerettighederne, kan stilles for retten, i overensstemmelse
med de internationale normer for retssikkerhed, rimelighed og retfærdig rettergang. EU opfordrer
den kongelige regering for Cambodja og parlamentet til straks at oprette tribunalet.

EU konstaterer med tilfredshed, at den kongelige regering for Cambodja har sat yderligere fokus på
udryddelse af fattigdommen i henhold til den socioøkonomiske plan og strategioplægget til reduk-
tion af fattigdommen. Det er stadig nødvendigt at øge de reelle udgifter til de sociale sektorer. Dette
kan gøres ved at gennemføre programmet for demobilisering af de væbnede styrker. EU er rede til
at bidrage til et sådant program.

Gennemsigtighed og ansvarlighed står centralt i EU's samarbejde med Cambodja. En afgørende
iværksættelsesforanstaltning består i at finde kvalificerede medlemmer til den nationale revisions-
myndighed, således at den snarest kan blive operativ.

Udkastene til jordreformlove og skovbrugslove vil spille en central rolle i bekæmpelsen af korrup-
tionen og mindskelsen af fattigdommen. EU opfordrer indtrængende den kongelige regering for
Cambodja og det cambodjanske parlament til at vedtage og gennemføre disse lovudkast. EU under-
streger ligeledes, at det er vigtigt at tage fat på spørgsmålet om beskyttelse af befolkningsgruppers
ret til jord, og med hensyn til skovbrug, at de cambodjanske myndigheder bør fortsætte arbejdet
med at finde en løsning på problemet med ulovlig skovhugst.
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EU er fortsat stærkt engageret til fordel for Cambodja og er parat til vedblivende at støtte Cambodja
i dets udviklingsbestræbelser.

* * *

Nr. 116/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Tchad

Bruxelles, den 21. juni 2001

Den Europæiske Union noterer sig Forfatningsrådets afgørelse om at erklære den afgående præsi-
dent Idriss Deby for vinder af præsidentvalget efter første runde, men beklager de talrige mangler i
afholdelsen af valget og de heraf følgende uregelmæssigheder.

Den Europæiske Union er bekymret med hensyn til den indskrænkning i frihedsrettighederne, der
har kunnet iagttages i valgperioden, ligesom den beklager anvendelsen af vold mod offentlige de-
monstrationer og den korte, men brutale afhøring af alle kandidater fra oppositionen. Den Europæi-
ske Union påpeger, at dens partnerskab med Tchad bygger på respekten for demokratiske værdier
og grundlæggende frihedsrettigheder.

Den Europæiske Union er klar over, at demokratiet i Tchad har vanskelige vilkår, men den ser med
tilfredshed på befolkningens ro og mobilisering i forbindelse med valget og håber, at den demokra-
tiske proces i fremtiden vil konsolidere sig gennem en styrkelse af partnerskabets værdier, da stræ-
ben efter politisk stabilitet ved hjælp af fri udøvelse af civile rettigheder er en forudsætning for ud-
vikling.

Den Europæiske Union vil derfor være opmærksom på de foranstaltninger, som den tchadiske rege-
ring vedtager for at sikre fremskridt i afholdelsen af valg, især i forbindelse med de næste parla-
mentsvalg.

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

* * *
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Nr. 117/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om indsættelsen af general Pervez Musharraf som Pakistans præsident

Bruxelles, den 22. juni 2001

Den Europæiske Union noterer sig, at general Pervez Musharraf er blevet indsat som præsident for
Pakistan og gentager sin opfordring til overgang til demokrati. EU er bekymret for, at denne hand-
ling kan sætte de fremskridt på spil, der er gjort i den retning.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Pakistan til at stå fast ved en hurtig tilbagevenden
til demokrati og til at udarbejde en troværdig tidsplan med henblik herpå inden for klart definerede
forfatningsmæssige rammer.

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

* * *
Nr. 18/01

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om den politiske vold i Bangladesh

Bruxelles, den 27. juni 2001

1. Den Europæiske Union er dybt foruroliget over de fortsatte, langvarige politiske konfronta-
tioner og de ulovlige og terroristiske handlinger, der er en følge heraf, som bringer uskyldige
borgeres liv og velfærd i fare, og som har påført landet store omkostninger. Vi beklager dybt de tab
af menneskeliv og de lidelser, der blev forårsaget af de nylige bombesprængninger. EU udtrykker
håb om, at gerningsmændene bag de seneste måneders bombesprængninger snarest vil blive bragt
for en domstol. EU anmoder indtrængende alle parter, politikere og andre med indflydelse om at
udvise tilbageholdenhed og mådehold og tilskynde andre til at afholde sig fra voldsanvendelse.

2. De snarlige parlamentsvalg bliver et vigtigt skridt til fremme af den demokratiske proces.
EU noterer sig, at der er etableret et upolitisk forretningsministerium med henblik på afvikling af
valget. Både regeringen og de politiske partier bærer imidlertid et stort ansvar for, at der findes en
metode til fremme af et fredeligt politisk miljø, som tilskynder vælgerne til at deltage i
valghandlingen, og som sikrer et frit, retfærdigt og gennemsigtigt valg. I den forbindelse tilbyder
EU at udsende valgobservatører.
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3. EU opfordrer alle politiske ledere til at søge dialog, til at udvise tolerance og til at optræde
på en sådan måde, at alle vil kunne anerkende valgresultatet som frit og retfærdigt.

4. EU bekræfter på ny sit tilsagn om at uddybe og udvide partnerskabet med Bangladesh og
om at fremme landets demokratiske, sociale og økonomiske udvikling.

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

* * *

Nr. 119/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om lukningen af Fazilet-partiet i Tyrkiet

Bruxelles, den 26. juni 2001

Den Europæiske Union noterer sig med bekymring, at den tyrkiske forfatningsdomstol den 22. juni
besluttede at beordre Dydighedspartiet lukket, at konfiskere dets aktiver og forbyde visse af dets
medlemmer at sidde som medlemmer i parlamentet eller at være politisk aktive i de næste fem år.
Beslutningen har betydning for den demokratiske pluralisme og ytringsfriheden i Tyrkiet, som
søger om medlemskab af EU.

Beslutningen viser tydeligt, at det er nødvendigt, at Tyrkiet kommer videre med de politiske
reformer for at kunne gennemføre de prioriterede områder i tiltrædelsespartnerskabet, som EU
vedtog den 8. marts 2001. EU er klar over, at den tyrkiske regering og parlamentet i øjeblikket gør
en stor indsats for at gennemføre en forfatningsreform efter forelæggelsen af Tyrkiets nationale
program for overtagelsen af gældende fællesskabsret. EU går ud fra, at denne proces vil blive
afsluttet i nær fremtid og i overensstemmelse med de politiske Københavnskriterier.

* * *
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Nr. 120/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

til støtte for OAS's bestræbelser i Haiti

Bruxelles, den 28. juni 2001

Den Europæiske Union ser med forhåbning på de bestræbelser, som Organisationen af
Amerikanske Stater (OAS) og Det Caribiske Fællesskab CARICOM) udfolder for at finde en
løsning på den politiske krise i Haiti, navnlig de alvorlige problemer, som blev skabt af valget sidste
år. Den Europæiske Union hilser ligeledes med tilfredshed de tegn på vilje til dialog, som parterne
lod komme til udtryk under OAS's generalsekretærs seneste besøg i Haiti.

Den Europæiske Union minder om den opbakning, som den altid har givet til OAS's initiativer i
Haiti, og ser med tilfredshed på den løsningsmulighed, der opstod i forbindelse med OAS's
31. ordinære generalforsamling i San José (Costa Rica) den 5. juni 2001, initiativet "Støtte til
demokratiet i Haiti", hvis mål er at iværksætte en gradvis proces, der tager sigte på at nå frem til en
politisk aftale mellem alle politiske partier i Haiti uden undtagelse, og som udgår fra det haitiske
civilsamfund. Den Europæiske Union understreger dog, at der fortsat er mange ubesvarede
spørgsmål: sikkerheden i forbindelse med valg, stemmeoptællingen, finansieringen af valgkampen
etc.

Den Europæiske Union er opmærksom på den store fattigdom og nød, som det haitiske folk er
konfronteret med, og opfordrer indtrængende Haitis regering, de politiske partier, civilsamfundet og
andre relevante grupper i det haitiske samfund til at mødes og til at samarbejde i en ånd præget af
vilje til kompromis og politisk normalisering med henblik på at udføre den løsningsmulighed, som
således er opstået, idet første fase i den forbindelse forbindelse er nedsættelse af et troværdigt,
uafhængigt og neutralt midlertidigt valgråd inden den 1. juli 2001. Det midlertidige valgråd skal
hurtigst muligt fastsætte en dato for et nyt parlamentsvalg. Den Europæiske Union er overbevist
om, at nedsættelsen af et sådant organ vil kunne fremme den valgproces, som er nødvendig, hvis
den politiske krise skal løses og demokratiet i Haiti styrkes.

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

* * *
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Nr. 121/01
Den Europæiske Unions Erklæring i anledning af den

internationale støttedag for torturofre

Bruxelles, den 25. juni 2001

I anledning af Den Internationale FN-Støttedag for Torturofre (den 26. juni) understreger Den
Europæiske Union den afgørende betydning, den tillægger forebyggelse og udryddelse af tortur og
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i alle verdens regioner.
Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf hører til de mest
afskyelige krænkelser af menneskerettighederne og den menneskelige værdighed. Denne dag er en
anledning til at tage kraftigt til orde mod dette problem, til at mindes dem, der er ofre for tortur, og
til at hylde dem, der bekæmper tortur og hjælper ofrene til at læge de fysiske og psykiske sår.

Det er fjorten år siden, nemlig den 26. juni 1987, at FN's konvention mod tortur og anden grusom,
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf trådte i kraft. Siden da er konventionen
blevet ratificeret af 124 stater. Der finder dog fortsat tortur sted, og personer, der udøver tortur og
mishandling, forbliver fortsat ustraffet selv i lande, der har ratificeret konventionen. Dette under-
streger behovet for, at der på nationalt, regionalt og internationalt plan gøres en stærkere og mere
samordnet indsats for at nå målet om global udryddelse af tortur. Det er i denne kontekst, at Den
Europæiske Union i april i år vedtog retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med
hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og
således bekræftede, at spørgsmålet er i centrum for Unionens politik på menneskerettighedsområ-
det. Retningslinjerne giver EU et operationelt redskab til brug ved intervention i tilfælde af tortur og
er en optrapning af indsatsen for en yderligere styrkelse af respekten for internationale normer og
standarder.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed og støtter FN's, Europarådets og OSCE's indsats mod
tortur. Det er vigtigt, at staterne samarbejder med internationale mekanismer såsom FN's særlige
rapportør og Komitéen mod Tortur for at gøre vort internationale system til beskyttelse og fremme
af menneskerettighederne effektivt. Den Europæiske Union støtter en hurtig vedtagelse af den valg-
fri protokol til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf, som skaber en uafhængig og effektiv international besøgsmekanisme for
forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Unionen støtter endvidere aktivt det arbejde, der gøres af FN's frivillige fond for torturofre. Gennem
finansiering på nationalt plan og på EF-plan yder den også en væsentlig støtte vil organisationer, der
giver lægelig, social, juridisk og anden bistand til mange mænd, kvinder og børn, der er ofre for
tortur, med henblik på at gengive dem deres helbred og menneskelige værdighed.
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Den rolle, de ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmperne
spiller, fortjener særlig opmærksomhed. De arbejder uselvisk og ofte med store risici med henblik
på at henlede det internationale samfunds opmærksomhed på tilfælde af tortur og på at bistå dem,
der er i fare for at blive udsat for tortur. Den Europæiske Union glæder sig over ngo'ernes bidrag til
at gøre denne dag til en levende begivenhed. Med henblik på at finde veje og midler til bekæmpelse
af tortur kræves der en stærk medvirken fra mange sektorer såsom civilsamfundet, herunder ngo'er
et fagligt engagement fra advokater, politi, sundhedspersonale og undervisere mv., samt en indsats
fra regeringernes side.

Vi må alle stå sammen for at befri verden for tortur.

* * *

Nr. 122/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Togo

Bruxelles, den  6. juli 2001

Den Europæiske Union har noteret sig Togos anmodning om finansiering med henblik på
afholdelsen af parlamentsvalget den 14. og 28. oktober 2001. Den glæder sig over denne beslutning,
som er et nyt vigtigt skridt fremad, der vil forbedre forbindelserne mellem EU og Togo. Det er
derfor blevet besluttet at udsende en undersøgelsesmission den 9.-16. juli 2001. Som allerede
bebudet er EU rede til at overveje at støtte valghandlingen for at skabe ro i det politiske liv i Togo i
overensstemmelse med reglerne i Lomé-rammeaftalen, der blev undertegnet den 29. juli 1999.

EU's støtte kan supplere midlerne fra den uafhængige nationale valgkommissionen ifølge
bestemmelserne i valgloven, der er godkendt af alle parterne i den interne togolesiske dialog. EU
udtrykker endnu en gang ønske om, at valget afvikles på så gennemsigtige og retfærdige vilkår som
muligt. Det gør opmærksom på, at dette vil bidrage til genoptagelsen af dets samarbejde med Togo
uanset den togolesiske befolknings valg, og giver tilsagn om allerede nu at gå i gang med at skabe
betingelser for genoptagelsen af samarbejdet.

Formidlerne i den interne dialog i Togo, hvis mandat blev forlænget ved en rådsafgørelse af 14. maj
2001, vil fortsætte med at følge den igangværende proces.

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

* * *
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Nr. 123/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om optrapningen af volden i Mellemøsten

Bruxelles, den 3. juli 2001

Den Europæiske Union er dybt foruroliget over, at volden i Mellemøsten er blusset op igen.

Den udtrykker sin fordømmelse af såvel de seneste bilbombeeksplosioner i Yahud i udkanten af Tel
Aviv som Israels henrettelse af 3 palæstinensiske aktivister uden nogen form for retssag.

For så vidt angår den seneste udvikling i Libanon henviser Den Europæiske Union til sin erklæring
af 18. april 2001, idet den ligeledes fordømmer Hezbollahs genoptagelse af angrebene på israelske
stillinger i Shebaa-området og den israelske hærs affyring af missiler mod en syrisk radarstation i
Libanon.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at udvise den størst mulige tilbageholdenhed og til
at gøre en beslutsom indsats for at bryde den voldsspiral, som først og fremmest rammer civilbe-
folkningen.

Den Europæiske Union er overbevist om, at problemerne i regionen kun kan løses med forhandlin-
ger, og mener, at alt bør sættes ind for at opnå en fuldstændig gennemførelse af henstillingerne i
rapporten fra den undersøgelsesmission, der blev etableret i Sharm el Sheikh (den såkaldte
Mitchell-rapport), og at første skridt bør være en nøje overholdelse af våbenhvilen.

* * *

Nr. 124/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 6. juli 2001

Den Europæiske Union har i Bruxelles i dag mødt fr. MITREVA, Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedoniens udenrigsminister.

EU har på ny bekræftet, at den går ind for ukrænkeligheden af Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedoniens grænser, dens suverænitet og territoriale integritet.
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Ved denne lejlighed noterede EU sig med tilfredshed undertegnelsen af en generel våbenhvile. Det
appellerer til alle parter om at respektere den fuldt ud.

I forlængelse af sine tidligere erklæringer og navnlig konklusionerne fra samlingen i Rådet (almin-
delige anliggender) den 25. juni 2001 opfordrer EU navnlig til, at den politiske dialog intensiveres,
således at der hurtigt kan opnås væsentlige, synlige og konkrete politiske reformer.

* **

Nr. 125/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Burundi

Bruxelles, den 6. juli 2001

Den Europæiske Union, der er ansporet af den offentlige mening i sine medlemsstater og fortsat
nærer alvorlig bekymring for situationen i Burundi,

− noterer sig den foruroligende forværring af den politiske og sikkerhedsmæssige situation i
Burundi, hvor krigen er taget til i styrke, det politiske liv svækket, den socioøkonomiske situa-
tion brudt sammen, og hvor der sker en tragisk forarmelse af befolkningen og overtrædelser af
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder,

− noterer sig med beklagelse, at fredsprocessen er blokeret, idet der endnu ikke er fundet en løs-
ning på de afgørende spørgsmål i forbindelse med våbenhvilen og gennemførelsen af overgan-
gen, og finder, at disse to spørgsmål ikke kan adskilles, men skal behandles parallelt,

− mener, at det er op til Burundis politikere selv at nå til enighed,

− udtrykker sin bekymring for krigsfaren i De Store Søers Område (den østlige del af Den
Demokratiske Republik Congo, Rwanda og Burundi),

− fordømmer den tiltagende vold og beklager, at de krigsførende parter styrer mod en krig ved at
optrappe deres militære operationer,

erindrer om, at krisen ikke kan løses med militære midler, og at det er altafgørende straks at
indstille fjendtlighederne og få en våbenhvile i stand for at få stabile forhold i landet og fremme
en varig bilæggelse af den regionale konflikt i Den Demokratiske Republik Congo,
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− erindrer om, at FN's Sikkerhedsråds besøg i maj 2001 på ny stillede de omkringliggende staters
ansvar i Burundis krise til skue,

− retter en indtrængende appel til de regeringschefer, der er samlet i Lusaka i anledning af Den
Afrikanske Unions topmøde, om at gøre deres indflydelse gældende over for alle konfliktens
hovedpersoner og således søge en politisk løsning på den nuværende alvorlige krise,

− gentager, at den er rede til i alle relevante fora at bidrage til forsøget på at finde en fredelig løs-
ning og videreføre sin støtte til Nelson Mandelas bestræbelser som mægler. Den undersøger
mulighederne for at forøge sin ekspertbistand og bistand i form af finansielle midler til ham med
henblik på at sikre en koordineret og jævn forhandlingsproces med oprørsbevægelserne under
ledelse af mægleren, idet der tages hensyn til de kontakter, der allerede er etableret af FN's ge-
neralsekretærs særlige udsending i Bujumbura,

− opfordrer bidragyderne, herunder navnlig de internationale finansielle institutioner, til ikke at
overlade burundierne til deres egen skæbne og opfylde de forpligtelser, der blev meddelt på
konferencen i Paris.

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

* * *

Nr. 126/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om ødelæggelsen af palæstinensiske huse i Jerusalem

Bruxelles, den 10. juli 2001

Den Europæiske Union er dybt bekymret over den ødelæggelse af palæstinensiske huse, som
Jerusalems kommunale myndigheder gennemførte den 9. juli 2001 i Shufat-sektoren i Jerusalem.

EU opfordrer de israelske myndigheder til øjeblikkeligt at ophøre med den slags aktiviteter, der kun
yderligere kan komplicere det internationale samfunds og parternes egne bestræbelser på at finde en
løsning, som kan afslutte krisen ved en fuldstændig gennemførelse af henstillingerne i Den Interna-
tionale Undersøgelseskommissions rapport (Mitchell-rapporten).

EU tilskynder alle parter til at leve op til deres ansvar og afholde sig fra enhver udtalelse eller
ensidig handling, der kan fortolkes som en provokation, og til gengæld resolut at arbejde for en
bilæggelse af striden.

* * *
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Nr. 127/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsident Putins erklæring til støtte for afskaffelse af dødsstraffen i
Den Russiske Føderation

Bruxelles, den 17. juli 2001

Den Europæiske Union glæder sig over præsident Putins udtalelser den 9. juli 2001 imod genindfø-
relse af dødsstraffen i Den Russiske Føderation.

Den Europæiske Union opfordrer Den Russiske Føderation til at afskaffe dødsstraffen de facto og
de jure og til snarest muligt at ratificere anden protokol til FN's konvention om borgerlige og politi-
ske rettigheder samt protokol nr. 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Den Europæiske Union gentager, at den er imod dødsstraf, og at afskaffelse af dødsstraffen efter
dens mening bidrager til at styrke den menneskelige værdighed og til gradvis at udbygge menneske-
rettighederne.

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

* * *

Nr. 128/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

påtopmødet mellem Indien og Pakistan den 15.-16. juli 2001 i Agra

Bruxelles, den 19. juli 2001

Den Europæiske Union giver udtryk for sin tilfredshed med genoptagelsen af dialogen mellem
Indien og Pakistan på højeste niveau på topmødet den 15.-16. juli 2001 i Agra mellem den indiske
premierminister Atal Behari Vajpayee og den pakistanske præsident Pervez Musharraf. Den
Europæiske Union glæder sig ligeledes over den goodwill, der har hersket, og de tillidsskabende
foranstaltninger, der er truffet i tiden op til topmødet, og som har bidraget til den konstruktive
atmosfære omkring denne begivenhed.
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Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig, at Indien og Pakistan er fast besluttet på at
fortsætte deres dialog på højeste niveau. Den Europæiske Union nærer et stærkt håb om, at
præsident Musharrafs indbydelse til premierminister Vajpayee til trods for, at der ikke umiddelbart
er sket nogen fremskridt på topmødet, vil muliggøre en fortsat dialog, der fører til en omfattende
løsning i overensstemmelse med ånden fra Lahore.

Den Europæiske Union mener, at en fuldstændig normalisering af forbindelserne mellem Indien og
Pakistan er et spørgsmål, som ikke blot vedrører begge lande og området, men også resten af det
internationale samfund. Derfor opfordrer Den Europæiske Union begge parter til at tage yderligere
skridt med henblik på at finde en endelig løsning på alle deres mellemværender på en konstruktiv
måde og derved lægge grunden for et fremtidsbaseret og gensidigt fordelagtigt forhold.

I mellemtiden opfordrer Den Europæiske Union alle parter til at udvise den største tilbageholdenhed
i praksis.

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

* * *

Nr. 129/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

og de central- og østeuropæiske lande, de associerede lande Cypern og Malta samt EFTA-
landene Island og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske

Samarbejdsområde, om et visumforbud over for ekstremister i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien.

Bruxelles, den 20. juli 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern og Malta samt EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning
2001/542/FUSP, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den 16. juli 2001 på grundlag af
artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, om et visumforbud over for ekstremister i Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. De sørger for, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn, som den glæder sig over.

* * *
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Nr. 130/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
i anledning af indsættelsen af Perus præsident Alejandro Toledo

Bruxelles, den 28. juli 2001

Den Europæiske Union lykønsker Alejandro Toledo med indsættelsen som forfatningsmæssig præ-
sident for Republikken Peru og sender sine bedste ønsker om, at han får held med den fornemme
opgave, som han skal løse i spidsen for sit land, samt sine bedste ønsker for ham selv og for det
peruvianske folk.

Den nye præsident har givet udtryk for sin politiske vilje til at styrke demokratiet, til at fremme den
politiske dialog og den nationale forsoning samt respekten for menneskerettighederne og de grund-
læggende frihedsrettigheder, til at styrke bestræbelserne på at søge at finde frem til sandheden, til at
udbygge retssystemet, til af fremme bekæmpelsen af ulovlig narkotika og til at befæste genopret-
ningen af den peruvianske økonomi.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater bifalder disse tilsagn og glæder sig på forhånd til at
samarbejde med præsident Toledo for at bistå ham med at tage disse væsentlige politiske, sociale og
økonomiske  udfordringer op på de nævnte områder, men også på andre områder som reduktionen
af den yderste fattigdom.

Den Europæiske Union vil også gerne tilkendegive, at den værdsætter den indsats, som Valentin
PANIAGUA's overgangsregering allerede har gjort for at etablere en solid udgangsposition for den
nye regering.

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

* * *



ALMENE OPLYSNINGER78

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

Nr. 131/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter Megawati Sukarnoputris edsaflæggelse som Republikken Indonesiens femte præsident

Bruxelles, den 25. juli 2001

Den Europæiske Union noterer sig, at Megawati Sukarnoputri har aflagt ed som Republikken
Indonesiens femte præsident på den ekstraordinære samling i parlamentet(MPR) i Jakarta den
23. juli. EU konstaterer med tilfredshed, at denne magtoverførsel er foregået fredeligt og
demokratisk.

Den Europæiske Union lykønsker Megawati Sukarnoputri med hendes indtræden i embedet og
udtrykker håb om, at landets politiske stabilitet vil fremstå styrket efter denne afgørelse, så de
demokratiske indonesiske myndigheder kan fortsætte de politiske og økonomiske reformer, de har
igangsat.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at afholde sig fra enhver form for voldsanvendelse.

Den Europæiske Union gentager, at den fuldt ud støtter Indonesiens territoriale integritet og ønsker
et stærkt, velstående og demokratisk land, og forpligter sig til at fortsætte partnerskabet med
Indonesien fuldt ud.

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

* * *

Nr. 132/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Burundi

Bruxelles, den 24. juli 2001

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed meddelelsen om iværksættelsen af mægler
Nelson Mandelas plan, der blev vedtaget på statschefernes topmøde inden for rammerne af det
regionale initiativ vedrørende Burundi den 23. juli 2001 i Arusha. Denne beslutning skulle mulig-
gøre den konkrete indledning af overgangen som fastsat i Arusha-aftalen.

Den Europæiske Union opfordrer endnu en gang alle parter i den burundiske konflikt til i en ånd af
kompromis at forsøge at nå frem til en politisk løsning på den nuværende krise, som det især er
civilbefolkningerne, der er ofre for.
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Den Europæiske Union fordømmer statskupforsøget natten mellem den 22. og 23. juli, som en
gruppe oprørere fra de burundiske væbnede styrker stod bag.

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

* * *

Nr. 133/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om udnævnelsen af en ny premierminister i Nepal og den derpå følgende
bekendtgørelse om våbenstilstand

Bruxelles, den 26. juli 2001

Den Europæiske Union glæder sig over, at Sher Bahadur DEUBA er blevet udnævnt til Nepals nye
premierminister. Den ønsker ham til lykke med det nye embede og udtrykker håb om, at Nepal vil
genfinde ro og stabilitet.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed de initiativer, som har ført til våbenstilstanden. Den
ønsker at tilskynde parterne til en dialog og håber, at der hurtigt vil kunne fastsættes forhandlings-
datoer.

Den Europæiske Union opfordrer parterne til at afstå fra voldshandlinger og til at søge en fredelig
og forhandlet løsning på konflikten, så landet sikres en stabil og varig udvikling.

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

* * *
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Nr. 134/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 26. juli 2001

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste krænkelsen af våbenstilstanden i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien. Den opfordrer indtrængende til ro og fuld genoprettelse af
våbenstilstanden.

Den Europæiske Union gentager endnu en gang, at der kun gennem dialog og forhandling kan fin-
des en varig løsning på de vanskeligheder, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
befinder sig i for øjeblikket. Den beder indstændigt de berørte parter om at genoptage forhandlin-
gerne og vise den fornødne vilje til kompromis.

Den Europæiske Union gentager sin fulde støtte til den nye mission, som den højtstående repræsen-
tant, Javier SOLANA, nu udfører i Skopje sammen med NATO's generalsekretær, Lord
ROBERTSON, og formanden for OSCE, Mircea Dan GEOANA. Samtlige parter, som nu mere end
nogen sinde står over for deres ansvar, må føre forhandlingerne til ende og blive enige om de politi-
ske reformer, som er bydende nødvendige.

Den Europæiske Union påpeger på ny den betydning, den tillægger Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedoniens territoriale integritet og suverænitet. Den ønsker en fortsat tilnærmelse mel-
lem Makedonien og Den Europæiske Union inden for rammerne af stabiliserings- og associerings-
processen.

* * *
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Nr. 135/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den stigende vold i Colombia

Bruxelles, den 30. juli 2001

Den Europæiske Union ønsker at udtrykke sin store bekymring over den stigende vold i Colombia,
hvis ofre er både de udenlandske bistandsarbejdere, de internationale organisationers medarbejdere
og de colombianske statsborgere, som deltager i fredsbestræbelserne og i at hjælpe
civilbefolkningen.

Angrebet på et FN-køretøj og bortførelsen af en af dets passagerer samt bortførelsen af tre tyske
bistandsarbejdere er de seneste i en række tilfælde af frihedsberøvelse af EU-borgere og mord på
udlændinge, journalister og talrige colombianske statsborgere.

Disse begivenheder udgør en alvorlig trussel mod fredsprocessen og en åbenlys overtrædelse af de
elementære folkeretlige principper.

De bringer i høj grad det internationale samfunds støtte til fredsprocessen i Colombia i fare,
vanskeliggør mæglerlandenes rolle og lægger unødige hindringer i vejen for iværksættelsen af både
Den Europæiske Unions støtteprogram, som blev annonceret den 30. april i Bruxelles, og de
bilaterale samarbejdsprojekter.

Desuden tjener sådanne handlinger kun til at styrke dem, der bekæmper freden.

Den Europæiske Union appellerer indtrængende om øjeblikkelig løsladelse af samtlige gidsler og
respekt for deres fysiske integritet.

Den Europæiske Union appellerer desuden til samtlige involverede parter om at afstå fra enhver
voldsanvendelse og forpligte sig til at løse deres uoverensstemmelser ved hjælp af en positiv og
konstruktiv dialog.

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

* * *
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Nr. 136/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om observatører til valget i Belarus

Bruxelles, den 27. juli 2001

Den Europæiske Union lægger afgørende vægt på udviklingen af demokratiet i Belarus, som er en
stat, der er medlem af OSCE og dermed har indgået væsentlige forpligtelser.

Den Europæiske Union ønsker derfor, at det kommende præsidentvalg i Belarus den 9. september
bliver frit og retfærdigt. Den finder det absolut nødvendigt, at der etableres en troværdig internatio-
nal overvågning af valget og valgforberedelserne, og at langtidsobservatørerne med henblik herpå
begynder deres arbejde allerede den 1. august.

Den Europæiske Union mener, at kun en overvågning, der koordineres af OSCE's Kontor for De-
mokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) vil have den nødvendige troværdighed.
Den opfordrer Belarus til i overensstemmelse med OSCE's København-dokument omgående at ind-
byde ODIHR til at være observatør ved valget og den forudgående kampagne, således at det kan
udarbejde en rapport, der er tilstrækkelig grundig og udførlig. Den Europæiske Union er af den op-
fattelse, at en bilateral opfordring fra Belarus til de enkelte EU-medlemsstater om at sende obser-
vatører til præsidentvalget aldrig vil kunne erstatte en direkte indbydelse til ODIHR.

Hvis Belarus overholder de internationale forpligtelser, det har indgået inden for rammerne af
OSCE, vil dette bidrage til den videre udvikling af dets forbindelser med Den Europæiske Union.

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

* * *
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Nr. 137/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om LTTE's terroristattentat i Sri Lanka

Bruxelles, den 27. juli 2001

Den Europæiske Union fordømmer LTTE's nylige terroristattentat i Colombos lufthavn. Den
opfordrer LTTE til at afstå fra enhver form for terroristvirksomhed og til straks at gå ind i en
forhandlingsproces med Sri Lankas regering.

Den Europæiske Union giver udtryk for sin bekymring over blokeringen af den norske mæglers
bestræbelser og af fredsprocessen.

Den Europæiske Union henstiller til Sri Lankas regering samt til oppositionen at, de tager deres
prioriteter op til fornyet overvejelse, koncentrerer deres bestræbelser om, hvordan borgerkrigen kan
bringes til ophør, og sørger for, at der findes en varig løsning, der opfylder forhåbningerne hos alle
befolkningsgrupper i et forenet Sri Lanka.

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

* * *

Nr. 138/01
Erklæring fra Den Europæiske Union, De central- og østeuropæiske lande, der er associeret

med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-
landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 1. august 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet1 samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem
af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Europæiske
Unions erklæring om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som blev
offentliggjort den 26. juli 2001 i Bruxelles.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

                                                
1 Tyrkiet gør opmærksom på, at det anerkender Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien under dens forfatningsmæssige

navn
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KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR
MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

VALG AF MEDLEMMER AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE
INSTANS

Til Europa-Parlamentets orientering har formanden for konferencen mellem repræsentanterne for
medlemsstaternes regeringer den 11. juni 2001 fremsendt et bekræftet afskrift af afgørelsen om
valget af

John D. COOKE
Nicholas James FORWOOD
Rafael GARCIA-VALDECASAS Y FERNANDEZ
Hubert LEGAL
Pernilla LINDH
Paolo MENGOZZI
Jörg PIRRUNG

som medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans for perioden fra 1. september
2001 til 31. august 2007.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
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1. MENNESKERETTIGHEDER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Ordfører: Heinz Putzhammer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

 
− Reference: Sonderende udtalelse - CES 933/2001 - På opfordring af kommissær Pascal Lamy,

den 18. oktober 2000
 
− Hovedpunkter: ØSU konstaterer, at den internationale samhandel har brug for internationale

regler, hvortil  hører de grundlæggende arbejdstagerrettigheder og understreger betydningen af
en bæredygtig og socialt ansvarlig vækst.

Der er mange faktorer, som kan føre til en forbedring af den økonomiske og sociale situation. Et
vigtigt instrument er f.eks. ILO's grundlæggende arbejdsnormer, som blev defineret
internationalt i 1998.

De industrialiserede lande tilstræber en yderligere liberalisering af verdenshandelen i WTO-regi
og gør derfor en kraftig indsats for at få udviklingslandene til at deltage i en ny
forhandlingsrunde i Quatar i november.

ØSU støtter tanken om en international og tværinstitutionel "social dagsorden" parallelt med
WTO's dagsorden. Endvidere bør overholdelsen af de internationale arbejdsnormer samt
overvågningen af disse gradvis medtages i EU's bilaterale frihandelsaftaler.

Betragter man forhandlingsoplægget under ét, er det klart, at de grundlæggende arbejdsnormer
ikke er og fra udviklingslandenes side ikke må fortolkes som et udslag af protektionisme fra
industrilandenes side.

Derfor skal udviklingslandene have både teknisk og finansiel bistand samt indrømmes rimelige
overgangsperioder til gennemførelsen af minimumsnormer.

ØSU understreger, at de grundlæggende arbejdsnormer kunne knæsættes som
forsigtighedsprincip i en fælles erklæring fra så mange ILO-WTO-medlemmer som muligt.

Med henblik herpå er det bydende nødvendigt, at forholdet mellem handelsforanstaltninger,
handelsliberalisering og grundlæggende arbejdsnormer - som foreslået i Det Europæiske Råds
konklusioner fra oktober 1999 - efterprøves i et permanent ILO- og WTO-forum. Hvis dette
forum skal være virkelig repræsentativt, må det efter ØSU's opfattelse udvides til også at omfatte
internationale udviklings- og finansinstitutioner som f.eks. UNCTAD, UNDP, Verdensbanken
og IMF. Også arbejdsmarkedets parter på internationalt plan samt andre dele af civilsamfundet
bør inddrages i det permanente forums arbejde.

− Kontaktperson: Jean-François Bence
(Tlf.: 32 2 546 9399 - e-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int)

mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu
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2. SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

•  På vej mod en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
Ordfører: Thomas Etty (hollandsk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordfører: Christa Schweng (østrigsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: Sonderende udtalelse - CES 937/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU fastholder, at Kommissionen må føre en afvejet politik, der kombinerer

lovforanstaltninger med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Trods eksisterende lovgivning om specifikke farer er der fortsat områder, hvor lovgivningen bør
forbedres eller udvides, og områder, hvor der er behov for specifik lovgivning, foruden de
generelle krav i rammedirektivet. Eksempler på sådanne spørgsmål er asbest, støj, vibration og
chikane, hvor lovgivning allerede er under forberedelse, repetitivt og monotont arbejde og
ikke-ioniserende bestråling. Man bør især være mere opmærksom på de nye risici, som knytter
sig til atypisk arbejde og arbejde, der udføres af underleverandører.

ØSU understreger, at det ikke blot er vigtigt med en konsolideret europæisk lovramme, men at
det også er nødvendigt med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal bistå både
arbejdstagere og arbejdsgivere med den praktiske gennemførelse af sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen. Der bør i den forbindelse især sættes fokus på små og mellemstore virksomheder
(SMV), hvor der er behov for at etablere en sundheds- og sikkerhedskultur via oplysningskurser.

ØSU mener, at den åbne koordinationsmetode på sundheds- og sikkerhedsområdet er passende
som et ekstra redskab til at give EU's politik for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen en
saltvandsinsprøjtning, navnlig når det gælder om at fastlægge præcise mål for alle
medlemsstater, som sigter på at mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker og
erhvervssygdomme. ØSU kræver også foranstaltninger imod risikofaktorer, der endnu ikke
afspejles i sundheds- og sikkerhedsstatistikker, herunder f.eks. belastningsskader og
psykosociale faktorer (stress, håndtering af arbejdspres og almen træthed).

Alle aktører på europæisk og nationalt niveau inden for sundheds- og sikkerhedsområdet har en
særlig rolle at spille.

 
•  Kommissionens evne til at udfylde sin funktion som initiativtager på en tilfredsstillende måde er

i høj grad et spørgsmål om tilstrækkelig finansiering og personale.
 
•  Eurostat tilvejebringer statistikker om årsagerne til arbejdsrelaterede ulykker og

erhvervssygdomme.
 
•  Medlemsstaterne har selv et ansvar for sundhed og sikkerhed.
 
•  Forholdet mellem det rådgivende udvalg for sikkerhed, hygiejne og sundhedsbeskyttelse på

arbejdspladsen og arbejdsmarkedets parter skal præciseres.
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•  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur skal udpege og sprede eksempler på god praksis og

tilvejebringe information om tendenser inden for sundhed og sikkerhed.
 
•  Instituttet til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene skal evaluere virksomhedernes indsats

for at forbedre arbejdsvilkårene, især hvad angår sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
 

EU's regelværk om sundhed og sikkerhed er et vigtigt led i den sociale lovgivning, som
ansøgerlandene skal godkende under forhandlingsprocessen.

ØSU opfordrer Kommissionen til at intensivere sit samarbejde med ILO om sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen.

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

3. ASYL- OG INDVANDRINGSPOLITIK

Efter en fælles debat i sektionen i overværelse af kommissær Antonio Vitorino vedtog ØSU
følgende to udtalelser:

•  Indvandringspolitik i EU
Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordfører: Dario Mengozzi (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2000) 757 endelig - CES 938/2001

− Hovedpunkter: ØSU stiller sig generelt positivt til indholdet af meddelelsen.

På EU's arbejdsmarked er der et underskud, ikke blot af faglært, men også af ufaglært
arbejdskraft. Medlemsstaterne burde være mere åbne over for indvandring af såvel faglærte som
ufaglærte arbejdstagere og anerkende de økonomiske og sociale fordele, som er forbundet med
indvandring af arbejdskraft.

Den restriktive politik, som medlemsstaterne har ført gennem de seneste årtier over for
indvandring i beskæftigelsesøjemed, har ledt indvandringen af arbejdstagere over i ulovlige
kanaler.

Det er nødvendigt at bekæmpe den sorte økonomi, der beskæftiger irregulære indvandrere, og
give lettere adgang via lovlige mekanismer for indvandring i beskæftigelsesøjemed, som f.eks. et
indrejsevisum til arbejdssøgende. Indvandrerens eget mål med sin emigration
(migrationsforehavendet) skal også tages med i betragtning.

Man skal ligeledes bekæmpe kriminelle organisationer, der driver menneskehandel, og gradvis
regularisere situationen for det store antal irregulære indvandrere.

mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu
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For at indvandringen også kan være til fordel for oprindelseslandene påpeger ØSU, at støtten til
disse landes økonomiske og menneskelige udvikling bør øges betydeligt og først og fremmest
sigte mod en endogen udvikling, hvor der lægges vægt på kvalitet og ikke mindst udvikling af de
menneskelige ressourcer.

ØSU anser indvandrernes mulighed for at rejse frem og tilbage mellem værtslandet og
hjemlandet for en af de centrale faktorer i reguleringen af migrationsstrømmene.

Indvandrerne skal have samme rettigheder som borgerne i EU's medlemsstater, dog under
hensyntagen til den juridiske status i hvert enkelt tilfælde: illegal indvandrer eller lovligt
bosiddende med midlertidig eller langvarig opholdstilladelse.

ØSU understreger vigtigheden af integrationspolitikken.

− Kontaktperson: Pierluigi Brombo (Tlf.: 32 2 546 97 18 - e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

•  Mod en fælles asylprocedure
Ordfører: Dario Mengozzi (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)
Medordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)
 

− Reference: KOM(2000) 755 endelig - CES 939/2001

− Hovedpunkter: ØSU godkender de foreslåede foranstaltninger, men advarer mod faren ved en
minimumsharmonisering ved udformningen af en fælles procedure.

ØSU er ligeledes enig i, at det er nødvendigt gradvis, men så hurtigt som muligt at gå over til en
integreret fælles procedure og en ensartet status.

Der er efter ØSU's mening meget, der taler imod lister over "sikre oprindelseslande" og "sikre
tredjelande", og de må under ingen omstændigheder være et argument for ikke at behandle
vedkommendes ansøgning.

Etstedsproceduren bør vedtages af alle medlemsstaterne, da den kan sikre en hurtigere og mere
effektiv og retfærdig behandling.

Indrejsevisum er et instrument, der bør anvendes med en vis fleksibilitet og ØSU slår til lyd for,
at man anvender genbosættelsesprogrammer i samarbejde med NGO'erne og UNHCR.

Dublin-konventionen har været meget nyttig, men må revideres i lyset af den nye overordnede
indfaldsvinkel.

ØSU gør opmærksom på vigtigheden af at harmonisere de nationale ordninger for fastlæggelse
af beskyttelsesbehov og betingelserne for ophævelse af beskyttelsen. I begge tilfælde må
indfaldsvinkelen være yderst individuel.

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
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En ensartet status vil uden tvivl forenkle systemet, men for ikke at miste den internationale
dimension, flygtningestatus har i henhold til Genève-konventionen, bør man parallelt hermed
operere med en anden status, som omfatter alle de former for subsidiær beskyttelse, der findes i
medlemsstaterne.

Som repræsentant for det organiserede civilsamfund agter ØSU at spille en afgørende rolle i
udformningen og gennemførelsen af det system, Kommissionen foreslår.

− Kontaktperson: Pierluigi Brombo (Tlf.: 32 2 546 97 18 - e-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

4. UDVIDELSEN OG EKSTERNE FORBINDELSER

•  Maltas tiltrædelsesforberedelser
Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 936/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU noterer sig, at Malta ved udgangen af det svenske formandskab

midlertidigt havde afsluttet 17 af de kapitler, der var til forhandling. Malta opfylder de
økonomiske og sociale betingelser for tiltrædelse, som fastsat i Københavnskriterierne, og er
blandt de førende kandidater til medlemsskab af EU. Mangelen på en klar politisk konsensus om
EU-medlemskab sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om Malta er rede til medlemskab.

ØSU bemærker, at den maltesiske regering inddrager mange organisationer fra det civile
samfund i drøftelserne om specielle kapitler, men nævner disse organisationers bekymring over
den overvældende mængde oplysninger, de korte varsler og konsekvensanalysernes begrænsede
udbredelse.

ØSU glæder sig over den maltesiske regerings forslag om oprettelse af et fælles rådgivende
udvalg EU-Malta.

ØSU afdækker og drøfter en række problemområder ved kommende forhandlinger og
konstaterer, at Malta har anmodet om et relativt stort antal overgangsperioder og dispensationer.

ØSU giver udtryk for, at Malta bør komme i betragtning til støtte fra ISPA.

− Kontaktperson: Nicola Murray (Tlf.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu
mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
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•  Bulgariens tiltrædelsesforberedelser
Ordfører: Thomas Etty (hollandsk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 931/2001
 

Hovedpunkter: Regeringens inddragelse af de økonomiske og sociale interessegrupper i
forberedelsen af Bulgariens EU-medlemskab synes hidtil at have været ret begrænset. Der er dog
ingen grund til at antage, at Bulgarien klarer sig dårligere end de øvrige ansøgerlande i denne
forbindelse.

ØSU har forsøgt at tegne et korrekt og konkret billede af situationen. ØSU anbefaler, at der
træffes følgende foranstaltninger for at forbedre situationen:

Regeringen burde:
 
•  sammen med de økonomiske og sociale interessegrupper foretage en vurdering af kvaliteten af

den hidtidige høringsprocedure og heraf drage konklusioner om de nødvendige fremtidige
forbedringer

 
•  inddrage disse grupper ikke blot i forberedelsen af den fremtidige lovgivning i forbindelse med

tiltrædelsen, men også i kontrollen med den praktiske gennemførelse af EU's regelværk
 
•  inddrage Bulgariens økonomiske og sociale råd i forberedelserne af tiltrædelsen.

De økonomiske og sociale interessegrupper burde:

•  udnytte de muligheder for at øge deres kapacitet, som Kommissionens ACCESS-program giver

•  søge i samråd med de relevante europæiske brancheorganisationer at finde løsninger på de
problemer, som en stor mangfoldighed af økonomiske og sociale interessegrupper inden for visse
sektorer skaber for det organiserede civilsamfunds aktive engagement i tiltrædelsesprocessen

 
•  udbygge dialogen med deres europæiske brancheorganisationer for at opnå støtte i

høringsprocessen, især vedrørende de kapitler af EU's regelsæt, som er af særlig betydning for
såvel dem som for interessegrupperne i EU.

Europa-Kommissionen bør:

•  i de fremtidige periodiske rapporter også redegøre for de økonomiske og sociale
interessegruppers syn på Bulgariens fremskridt i tiltrædelsesbestræbelserne.

− Kontaktperson: Maarit Laurila (Tlf.: 32 2 546 9810 - e-mail: Maarit.Laurila@esc.eu.int)

mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu
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•  Mercosuraftalen: økonomiske og sociale aspekter
Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 932/2001
 
− Hovedpunkter: I udtalelsen understreges ØSU's aktive medvirken til styrkelsen af

forbindelserne mellem EU, Mercosur og Chile ved at bidrage til tilnærmelsen mellem
civilsamfundene i de to regioner. Der lægges særlig vægt på "den sociale dimension og
civilsamfundets deltagelse".

Forbindelserne med Mercosur og Chile kan bane vejen for et nyt samarbejde mellem regioner,
der er af den største strategiske betydning for EU, og kan endvidere tjene som et forbillede i en
stadig mere globaliseret og afhængig verden. Det nævnes, at EU i denne sammenhæng vil få en
enestående lejlighed til at gennemføre punkterne i den europæiske sociale- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Nice den 7.-9.
december 2000, hvori det anbefales at styrke den sociale dimension i EU's eksterne forbindelser.

ØSU giver også udtryk for sin støtte til bekæmpelsen af fattigdom og beskyttelsen af samfundets
mest sårbare grupper inden for rammerne af eksisterende aftaler, hvori det anerkendes, at staten
har hovedansvaret for udformningen af politikker på dette område. Man håber dog ikke, at de
seneste års nedskæringer af EU-midlerne til dette formål vil svække et effektivt samarbejde på
dette område.

ØSU anbefaler også, at der udtrykkeligt henvises til de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige
rettigheder, der er opstillet i ILO's principerklæring fra 1998, samt til "de øvrige grundlæggende
rettigheder og tilslutningen til demokratiets og retsstatens principper".
 

− Kontaktperson: Ellen Durst (Tlf.: 32 2 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

5. MILJØ OG LANDBRUG

•  Integreret produktpolitik (Grønbog)
Ordfører: Antonello Pezzini (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 68 endelig - CES 925/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU behandlede grønbogen i forbindelse med den nye indfaldsvinkel i

miljøhandlingsplanen, der ud over gennemførelsen af de eksisterende retsinstrumenter lægger
vægt på indarbejdelse af miljøhensyn i de forskellige politikker, på inddragelse af de forskellige
aktører og på det frivillige aspekt. ØSU ser desuden grønbogen som et supplement til strategien
om bæredygtig udvikling, også set under en økonomisk og social synsvinkel.

Med henblik på de forskellige berørte gruppers rolle (forbrugerne, de ikke-statslige
organisationer, industrien og handelen) påpeger ØSU vigtigheden af uddannelse og orientering,

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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beklager at repræsentanter for de ansatte beklageligvis ikke nævnes, og opfordrer til, at man i
højere grad inddrager service-, turist- og landbrugssektoren, lige som man bør involvere
SMV-sektoren og støtte den økonomisk.

ØSU er enig med Kommissionen i, at en maksimal udnyttelse af markedskræfterne og
anvendelse af forureneren betaler-princippet vil fremme miljøpræstationerne og kræver
urimelige subsidier afskaffet samt foreslår en slags præmiering af dem, der frivilligt forpligter
sig til at arbejde på at forbedre deres miljøpræstation.

 
− Kontaktperson: Silvia Calamandrei

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

•  Fælles markedsordning for landbrugsalkohol
Ordfører: Clive Wilkinson (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 101 endelig - 2001/0055 COD - CES 924/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU er ganske enig i, at såvel bedre markedsinformation som et forum, der kan

analysere denne markedsinformation, er af stor værdi, og at begge dele bør sikres ved hjælp af et
retsinstrument. Der synes at være andre måder at tilvejebringe markedsinformationen på end
dem, Kommissionen foreslår. Forslaget gør det ikke klart, hvilken nytte producenter, brugere og
forbrugere kan have af markedsordningen.

I konklusionerne påpeger ØSU især følgende:
- enhver markedsordning, der ikke indeholder regler for den del af markedet, der kan bruge såvel

syntetisk som landbrugsalkohol, vil være fatalt mangelfuld.
- der er brug for en engageret forvaltningskomite, hvis der etableres en markedsordning.
- EU's definitioner af "landbrugsalkohol" bør harmoniseres for at undgå forvirring.

− Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

•  Handel med frø af foderplanter, sædekorn og læggekartofler
Ordfører: Cornelius Scully (irsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

 
− Reference: KOM(2001) 186 endelig - 2001/0289 CNS - CES 926/2001

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu
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Hovedpunkter: Handel med frø i løs vægt giver fordele både for producenterne og avlerne. Men
ØSU giver udtryk for betænkeligheder, i) da store avlere i de medlemsstater, der kan benytte
sig af undtagelsen under henvisning til de foreslåede ændringer, kan handle med certificeret frø i
løs vægt for at opnå konkurrencefordele, og ii) da artikel 8 ikke omhandler størrelsen af et
frøparti, der er lukket for at kunne blive bragt i handel. ØSU mener, at der er behov for
yderligere garanti for, at et forenklet system, der måske vil medføre, at beholderen med frø i løs
vægt ikke nødvendigvis er forseglet, sikrer, at det certificerede frø i leveringen er ægte.

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

6. DET INDRE MARKED OG FORSKNING

•  Emission af forurenende luftarter fra forbrændingsmotorer
Ordfører: Paulo Barros Vale (portugisisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2000) 840 endelig - 2000/0336 COD - CES 920/2001

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

•  Internationale regnskabsstandarder
Ordfører: Harry Byrne (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2000) 80 endelig - 2000/0044 - CES 934/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU er en varm tilhænger af den foreslåede forordning, som har til formål at

tilvejebringe en langt højere grad af sammenlignelighed mellem regnskaber i hele det indre
marked. Det tror, at vedtagelsen af IAS (International Accounting Standards) og tidlig
EU-involvering i udarbejdelsen af alle nye IAS er den bedste måde at beskytte europæiske
interesser på.

ØSU understreger behovet for en fremadrettet planlægning for at imødekomme behovene hos
SMV'er og andre enheder, der ikke er umiddelbart berørt af den foreslåede forordning og finder
det vigtigt, at relaterede emner, så som beskatning og medarbejderinformation, ikke bliver
negativt berørt af de nye forslag.

Endelig skal ØSU foreslå, at EU anvender sin indflydelse til at tilskynde IASB (International
Accounting Standards Board) til at indgå i en dialog med de tilsvarende amerikanske instanser
for at bane vejen for en i sidste ende fælles international ramme for regnskabsaflæggelse.

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

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Innovation
Ordfører: Dimitris Dimitriadis (græsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2000) 567 endelig - CES 940/2001

− Hovedpunkter: ØSU vurderer, at fremme af initiativer med sigte på at støtte innovation i
Europa er af afgørende betydning og lægger vægt på, at man bør lette finansieringsprocedurerne
og harmonisere EU-landenes politikker samt tilstræbe en fleksibel lovramme.

ØSU støtter helt og fuldt programmets hovedlinjer, men føler, at de strategiske mål er for
ambitiøse og nødvendigvis vil kræve yderligere midler.

ØSU foreslår også flere specifikke strukturændringer, bl.a.:
- åbning af de nationale FTU-programmer i EU
- undervisning i EU's skoler i betydningen af produktion af viden
- lempelse af procedurerne for opnåelse af et europæisk patent
- indførelse af en passende frist for ophavsmandens udgivelse af forskningsresultaterne
- SMV'erne bør tilskyndes til at skabe en risikovillig virksomhedskultur.
- etablering af europæisk start- og risikokapital
- oprettelse af europæiske superforskningscentre for innovativ aktivitet
- intensivering af forskeres mobilitet mellem universiteterne og industrien og tiltrækning af

forskere, som ikke er EU-borgere, til forskerstillinger i EU.

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

•  6. FTU-rammeprogram
Ordfører: Giannino Bernabei (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen) og Gerd Wolf (tysk
medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 94 endelig - 2001/0053 COD-0054 CNS - CES 921/2001
 
− Hovedpunkter: Udtalelsens detaljerede analyser og konklusioner, som er udledt af de

strategiske målsætninger, der f.eks. blev vedtaget i Lissabon og Stockholm, opsummeres, og
ØSU anbefaler følgende:

•  det planlagte FTU&D-budget bør forhøjes med ca. 50%, og denne stigning bør defineres som et
mellemfristet politisk mål for perioden efter det sjette rammeprogram, og medlemsstaterne og
erhvervslivet opfordres til at gøre det samme;

•  der bør foretages visse specifikke omallokeringer i budgettet for det sjette rammeprogram, der
endvidere bør forhøjes beskedent fra 17.500 mio. EUR til 18.930 mio. EUR;

•  man skal sikre kontinuiteten i det nuværende forskningsprogram og minimere de risici, der er
knyttet til indførelsen af nye uafprøvede strukturer og instrumenter;

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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•  det sjette rammeprogram bør omstruktureres omkring de tre hovedlinjer, Kommissionen foreslår,
men de tre hovedlinjer bør struktureres med fem specifikke aktivitetsblokke;

•  der bør indføres en særlig hovedlinje for energi og transport som led i de udvalgte
forskningstemaer;

•  Euratom-programmet bør styrkes i overensstemmelse hermed med henblik på at opnå en sikrere
kerneenergi;

•  man bør foretage en nærmere definition af nye instrumenter som ekspertisenet, integrerede
projekter og aktiviteter i henhold til EF-traktatens artikel 169 under hensyntagen til principperne
om gennemsigtighed og ligelig adgang;

•  EU's og de forskellige nationale programmer bør harmoniseres;
•  det er nødvendigt at øge små virksomheders deltagelse i det sjette rammeprogram;
•  der bør udvikles en entydig tilgang til industriel og intellektuel ejendomsret;
•  nye instrumenter bør kombineres med andre EU-instrumenter som f.eks. strukturfondene;
•  de menneskelige ressourcers mobilitet er meget vigtig.

På baggrund af Kommissionens nylige forslag til særprogrammer, der specificerer de udvalgte
forskningstemaer i det sjette rammeprogram og Euratom-rammeprogrammet nærmere,
forbeholder ØSU sig ret til at foretage en indgående vurdering af de udvalgte forskningstemaer i
sin fremtidige udtalelse om Kommissionens forslag. Det begrænser sig derfor til i et kort,
stikordsagtigt sammendrag med udvalgte hovedpunkter at tage stilling til de tematiske aktioner.

− Kontaktperson: Birgit Fular (Tlf.: 02 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

7. TRANSPORT

•  Vejtransports konkurrenceevne
Ordfører: Bill Tosh (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 922/2001
 
− Hovedpunkter: EU bør sætte ind over for de dårligt fungerende beskatningsregler inden for og

mellem medlemsstaterne for alle transportinfrastrukturers og -formers vedkommende og søge at
nedbringe de store forskelle, som eksisterer, og derigennem skabe lige vilkår for alle
transportformer.

ØSU ser gerne, at der i hele EU vedtages beskatnings- og afgiftsstrukturer, som øger
konkurrencen, og man bør gå bort fra beskatning og over til afgifter. De store prisudsving, som
skyldes værdibaseret brændstofbeskatning, medfører urimelige forstyrrelser i økonomien og
mobiliteten og bør erstattes af et fast afgiftsbeløb.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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For at opfylde Kyoto-protokollens forpligtelser, henstiller ØSU, at der tilvejebringes
beskatningsmæssige forudsætninger, som gør det lettere at investere i forskning og teknologisk
innovation med det sigte at nedbringe CO2-emissioner og mindske trafikpropper. ØSU ser med
bekymring på, at forslag om ensidig beskatning, især af CO2, vil gøre det muligt for eksterne
virksomheder at opnå transportomkostningsmæssige fordele ved godstransport.

I den årlige vægtafgift for motorkøretøjer bør der sondres mellem køretøjstyper alt efter deres
miljøvirkning og infrastrukturbelastning. I vejbenyttelsesafgifterne bør "vejvenlige" køretøjer,
begunstiges.

− Kontaktperson: Robert Steinlechner
(Tlf.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

•  Sikkerhedsseler
Ordfører: Dethmer H. Kielman (hollandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 

− Reference: KOM(2001) 56 endelig - 2001/0033 COD - CES 923/2001
 
− Kontaktperson: Carmen Avellaner

(Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int

•  Uddannelse af erhvervschauffører
Ordfører: Dethmer H. Kielman (hollandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 56 endelig - 2001/0033 COD - CES 935/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU kan tilslutte sig Kommissionens opfattelse, at den nuværende situation,

hvor erhvervschauffører inden for personbefordring og godstransport ad landevej fungerer uden
nogen form for erhvervsuddannelse, må bringes til ophør. Det kan derfor også tilslutte sig det
pragmatiske forslag om at indføre en obligatorisk minimumsuddannelse, som det allerede er sket
i visse medlemsstater.

ØSU accepterer ideen om, at personer, der allerede fungerer som erhvervschauffører, når
direktivet træder i kraft, fritages for minimumsuddannelsen og tilslutter sig forslaget om, at disse
chauffører dog skal følge den obligatoriske efter- og videreuddannelse hvert femte år.

Men ØSU finder, at Kommissionen koncentrerer sig for stærkt om det kvantitative aspekt,
nemlig det minimale antal uddannelsestimer, og for lidt om eksamenskravene.

Endelig gør ØSU opmærksom på, at det bliver meget vanskeligt at finde det tilstrækkelige antal
undervisere, der kan opfylde Kommissionens krav.

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

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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8. DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION, SOCIAL OG ØKONOMISK
SAMHØRIGHED

•  Samhørighedsfonden 1999
Ordfører: Antonello Pezzini (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2000) 822 endelig - CES 928/2001
 

Hovedpunkter: ØSU udtrykker tilfredshed med de positive resultater af Samhørighedsfondens
aktiviteter. Det understreger også behovet for at forbedre samordningen mellem
Samhørighedsfonden selv og strukturfondene for at sikre den nødvendige synergi og opfordrer til
en forbedring af teknikkerne til udarbejdelsesøkonomiske analyser for at gøre
"ex ante"-vurderingen af projekter mere tilfredsstillende.

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

•  Finansforordningen
Ordfører: José Bento Gonçalves (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 927/2001
 
− Hovedpunkter: ØSU hilser generelt Kommissionens forslag velkommen.

I et så ekstremt teknisk og praktisk vigtigt et område som EU's økonomiske regler bør der
stræbes efter effektivitet og fleksibilitet, men uden at det lige så vigtige hensyn til disciplin
tilsidesættes. Det er på baggrund af behovet for at sikre balance mellem disse mål, man skal
anskue en række af de overvejelser, Revisionsretten har gjort sig i sin vurdering af forslaget.

ØSU er endelig overbevist om, at den nye finansforordning vil udgøre et aktivt og effektivt
instrument på vejen mod mere vidtgående delt økonomisk forvaltning mellem Fællesskaberne og
medlemsstaterne.

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

•  Nomenklatur for statistiske territoriale enheder (NUTS)
Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 83 endelig - CES 930/2001

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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− Hovedpunkter: ØSU bifalder Kommissionens forslag og henstiller, at man tager behørigt
hensyn til den særlige situation, der kendetegner øer og andre regioner, som er adskilt fra
Fællesskabets territorium.

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

•  Statistik over erhvervsstrukturer
Ordfører: José Bento Gonçalves (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 38 endelig - CES 929/2001

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

* * *

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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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.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

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

DELE 1996/0085
A5-0235/2001

Zimmerling

COD ***III fælles udkast godkendt 03-Jul-01 …/… Bolkestein 02/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens
område vedrørende overtagelsestilbud

DELE 1995/0341
A5-0237/2001

Lehne

COD ***III forkastet 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktion mod
personelminer i udviklingslande

AFET 2000/0062
C5-0247/2001

i form af en skrivelse

COD ***II fælles holdning godkendt 04-Jul-01 uden betænkning uden betænkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af elektricitet
produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked
for elektricitet

ITRE 2000/0116
A5-0227/2001

Rothe

COD ***II fælles holdning ændret 04-Jul-01 …/… Loyola de Palacio
03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 79/267/EØF for så vidt angår krav til solvensmargen for
livsforsikringsselskaber

ECON 2000/0249
A5-0211/2001

Ettl

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 73/329/EØF for så vidt angår krav til solvensmargen for
livsforsikringsselskaber

ECON 2000/0251
A5-0212/2001

Ettl

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
arbejdsmarkedsorienterede pensionskassers aktiviteter

ECON 2000/0260
A5-0220/2001

Karas

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 04-Jul-01 …/… Bolkestein 03/07/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
vedrørende ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige
forvaltning og service

ECON 2001/0056
A5-0242/2001
Randzio-Plath

COD ***I lovgiv. beslutning vedtaget 03-Jul-01 uden forhandl. uden forhandl.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af en
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (kodificeret
version)

JURI 1999/0134
C5-0763/2000

Beysen

COD ***I lovgiv. beslutning vedtaget 03-Jul-01 uden betænkning uden betænkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af en
fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (kodificeret udgave)

JURI 1999/0180
C5-0550/2000

Beysen

COD ***I lovgiv. beslutning vedtaget 03-Jul-01 uden betænkning uden betænkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om måleinstrumenter ITRE 2000/0233
A5-0221/2001

Grönfeld Bergman

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 03-Jul-01 uden forhandl. uden forhandl.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af
topdomænenavnet .eu

ITRE 2000/0328
A5-0226/2001

Flesch

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 04-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et regelsæt for
radiospektrumpolitikken i Det Europæiske Fællesskab

ITRE 2000/0187
A5-0232/2001

Niebler

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Liikanen 03/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og
administrative bestemmelser om fritidsfartøjer

ENVI 2000/0262
A5-0218/2001

Callanan

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Liikanen 05/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om gennemførelsen af
integreret kystzoneplanlægning i Europa

ENVI 2000/0227
A5-0219/2001

McKenna

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger på
området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien
og Latinamerika

DEVE 2000/0338
A5-0228/2001

Carrilho

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Patten 05/07/01

Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til
Forbundsrepublikken Jugoslavien

AFET 2001/0112
A5-0244/2001

Brok

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Solbes Mira
04/07/01

Rådets forordning om aktion mod personelminer i tredjelande med
undtagelse af udviklingslande

AFET 2000/0062
C5-0053/2001

i form af en skrivelse

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 04-Jul-01 uden betænkning uden betænkning

Rådets forordning om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der
administrerer opgaver i forbindelse med EF-programmerne

CONT 2000/0337
A5-0216/2001

Bourlanges

CNS * lovgiv. beslutning ændret 05-Jul-01 …/… Schreyer 04/07/01
Fischler 05/07/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Rådsforordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98
af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks
anvendelse af mindstereserver

ECON 2001/0805
A5-0246/2001
Randzio-Plath

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 04-Jul-01 uden forhandl. uden forhandl.

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

AGRI 2001/0089
C5-0163/2001

i form af en skrivelse

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 04-Jul-01 uden betænkning uden betænkning

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)

PECH 2001/0083
A5-0213/2001

Nicholson

CNS * lovgiv. beslutning vedtaget 05/07/2001 …/… Fischler 05/07/01
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II. Ændringsforslag

De vedtagne ændringsforslag er opført i henhold til den inddeling af retsakter, der er fastsat i den interinstitutionelle overenskomst om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse, EFT C 73 af 17. marts
1999.
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,[X]: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
af vedtagne .

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-udv.

ordfører
Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af
elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for
det indre marked for elektricitet

2000/0116
ITRE
Rothe

A5-0227/2001
COD ***II

10 0 9 0 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 79/267/EØF for så vidt angår krav til
solvensmargen for livsforsikringsselskaber

2000/0249
ECON

Ettl
A5-0211/2001

COD ***I

24 0 24 0 2 18 0 0 2 1 0 1 0 2 ΑΩ
<=>
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 73/329/EØF for så vidt angår krav til
solvensmargen for livsforsikringsselskaber

2000/0251
ECON

Ettl
A5-0212/2001

COD ***I

23 0 23 0 2 17 0 0 2 0 2 0 0 2 <=>
i-PE
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Samlet antal
af vedtagne .

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-udv.
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Mødedok:
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
arbejdsmarkedsorienterede pensionskassers aktiviteter

2000/0260
ECON
Karas

A5-0220/2001
COD ***I

97 16 99 1 30 36 7 2 4 0 18 1 0 5 ΑΩ
<=>
[X]

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
måleinstrumenter

2000/0233
ITRE

Grönfeld Bergman
A5-0221/2001

COD ***I

29 0 29 0 5 8 3 0 0 2 3 0 8 8 ΑΩ

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
gennemførelsen af topdomænenavnet .eu

2000/0328
ITRE

Flesch
A5-0226/2001

COD ***I

40 0 39 0 8 19 1 0 5 2 3 1 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et regelsæt
for radiospektrumpolitikken i Det Europæiske Fællesskab

2000/0187
ITRE

Niebler
A5-0232/2001

COD ***I

19 5 23 0 12 6 0 0 5 0 0 0 0 1 <=>
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
fritidsfartøjer

2000/0262
ENVI

Callanan
A5-0218/2001

COD ***I

42 5 42 0 5 14 0 0 3 0 1 0 19 6 ΑΩ
<=>
i-PE
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Samlet antal
af vedtagne .

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-udv.

ordfører
Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om
gennemførelsen af integreret kystzoneplanlægning i Europa

2000/0227
ENVI

McKenna
A5-0219/2001

COD ***I

43 0 40 0 15 20 0 0 5 0 0 0 0 0 ΑΩ
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
foranstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i
udviklingslandene i Asien og Latinamerika

2000/0338
DEVE

Carrilho
A5-0228/2001

COD ***I

31 0 31 0 12 15 1 0 1 0 2 0 0 4 ΑΩ
€

[X]

Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til
Forbundsrepublikken Jugoslavien

2001/0112
AFET
Brok

A5-0244/2001
CNS *

19 0 19 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 L
ΑΩ
<=>
i-PE

Rådets forordning om vedtægterne for de
forvaltningsorganer, der administrerer opgaver i forbindelse
med EF-programmerne

2000/0337
CONT

Bourlanges
A5-0216/2001

CNS *

226 0 22 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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III. Lovgivningsmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Initiativ fra Kongeriget Belgien og Kongeriget
Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets
afgørelse om Europols mandat til at omfatte
former for grov international kriminalitet, som er
anført i bilaget til Europol-konventionen

2001/0817
LIBE

Udvidelse af Europols mandat til at
omfatte former for grov international
kriminalitet. Hvis afgørelsen vedtages,
indebærer det, at Rådets afgørelse af
29. april 1999  om udvidelse af Europols
mandat til at omfatte bekæmpelse af
falskmøntneri og forfalskning af
betalingsmidler ophæves.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 92/6/EØF om montering og
anvendelse af hastighedsbegrænsende
anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i
Fællesskabet – Bind II

2001/0135
RETT

Forslaget har til formål at udvide direktiv
92/6/EØF, således at der stilles krav om
installering af hastighedsbegrænsende
anordninger i køretøjer i klasse M2 og M3
på under 10 tons (alle busser) og i klasse
N2 (lastbiler på over 3,5 tons).

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
administrativt samarbejde vedrørende
merværdiafgift

2001/0133
ECON

Forslaget skaber en fælles retlig ramme,
som definerer klare og bindende regler
for samarbejdet mellem
medlemsstaterne. Det foreslås at styrke
de retlige foranstaltninger i forordning
(EØF) nr. 218/92 og at indføje
bestemmelserne fra direktiv 77/799/EØF i
forordningen.

Vedtagelse af denne forordning, der
har til formål at styrke den gensidige
bistand mellem medlemsstaternes
skattemyndigheder vedrørende
merværdiafgifter, vil få positiv
betydning for EU-budgettets
indtægter.

aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

Forslaget indfører et
forskriftsudvalg (art. 40) i henhold
til komitologiafgørelsen 1999/ 468/
EF



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 115

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 77/799/EØF om
gensidig bistand mellem medlemsstaternes
kompetente myndigheder inden for området
direkte og indirekte skatter

2001/0134
ECON

Formålet med dette forslag er ikke at
ændre de afgiftspligtige personers
forpligtelser og heller ikke at ændre
reglerne vedrørende anvendelsen af
momslovgivningen, men blot at tilpasse
det administrative samarbejde til
udfordringerne på det indre marked ved
at give skatte- og afgiftsadministra-
tionerne en effektiv retlig ramme til at
bekæmpe svindlere på lige fod.

Se sag 2001/0133 aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

Forslaget indeholder ingen
henvisning til komitologi i henhold
til afgørelse 1999/468/EØF.
Direktiv 77/799/EØF åbner
imidlertid i artikel 9 mulighed for
nedsættelse af et udvalg, som kan
fungere som
konsultationsmekanisme enten
mellem medlemsstaternes
kompetente myndigheder eller
mellem disse myndigheder og
Kommissionen.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om
fordeling mellem medlemsstaterne af de
tilladelser, der modtages i henhold til aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og
Rumænien om bestemte betingelser for
vejgodstransport og om fremme af kombineret
transport

2001/0138
RETT

Formålet med forslaget er for at sikre
sammenhæng at indføre identiske regler
for fordeling, forvaltning og tildeling af de
tilladelser, som er knyttet til
vejgodstransport.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om
gennemførelse af en stikprøveundersøgelse
vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

2001/0127
EMPL

Forslaget indebærer en ajourføring af det
nuværende retsinstrument som følge af
vedtagelsen af handlingsplanen om
statistikkrav i ØMU.

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

Kommissionen bistås af Udvalget
for Det Statistiske Program, der
blev nedsat ved artikel 1 i Rådets
afgørelse 89/382/EØF med
forrang for det i afgørelse
1999/468/EØF fastsatte
forskriftsudvalg.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af
18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af
ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets
lufthavne

2001/0140
RETT

Forslaget indebærer en ajourføring af
retsakten vedrørende fælles regler for
tildeling af ankomst- og
afgangstidspunkter i lufthavne og er en
opfølgning af konklusionerne fra det Det
Europæiske Råd i Stockholm den 23.-24.
marts 2001.

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

Forslaget indfører i artikel 13 et
forskriftsudvalg i henhold til
komitologiafgørelsen 1999/468.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

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

2001/0137
JURI

Formålet med forslaget er at indføre en
retsakt, der nemmere og utvetydigt
fastsætter, hvilken medlemsstats
lovgivning på det sociale sikringsområde
assistenter for medlemmer af Europa-
Parlamentet hører ind under, og som
sikrer disse en hensigtsmæssig social
dækning ved at give dem ret til at vælge,
hvilken lovgivning vedrørende social
sikring der skal gælde for dem.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et
EU-handlingsprogram for fremme af private
organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med
miljøbeskyttelse – Bind II

2001/0139
ENVI

Forslaget tilsigter at indføre et program til
fremme af aktiviteter udført af ngo'er,
som først og fremmest er aktive inden for
miljøbeskyttelse på europæisk plan, og
som bidrager eller har mulighed for at
bidrage til udviklingen og
gennemførelsen af Fællesskabets
miljøpolitik og miljølovgivning overalt i
Europa.

Udgiften til gennemførelsen af dette
program for perioden 2002-2006
vurderes at ville beløbe sig til 32 mio.
EUR.

aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

Forslaget indeholder ingen
henvisning til komitologiafgørelsen
1999/468. Det skal imidlertid
bemærkes, at miljøbeskyttelses-
NGO'er indgår i grupper af
eksperter og udvalg, som EU-
institutionerne har nedsat til
forberedelse og gennemførelse af
EU-politikker, -programmer og -
initiativer.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om
bestemte betingelser for vejgodstransport og om
fremme af kombineret transport

2001/0032
RETT

Forslaget drejer sig om indgåelse af en
aftale med Rumænien, som svarer til de
næsten identiske, der allerede er indgået
med Bulgarien og Ungarn, og som skal
fremme transittrafikken på de
kontraherende parters territorium navnlig
gennem udveksling af transittilladelser for
vejgodstransport.

Forslaget medfører kun udgifter til
finansiering af møder i det blandede
udvalg EF og Rumænien.

aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Rådets afgørelse om et handlingsprogram for
uddannelse, udveksling og bistand med henblik på
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri
("PERICLES"-programmet")

2001/0105
LIBE

Forslaget til EU-program har til formål
gennem en række foranstaltninger (se
artikel 4 i forslaget) at beskytte euroen
mod falskmøntneri. Der tages højde for
tværnationale og tværfaglige aspekter.
Programmet skal først og fremmest sikre,
at aktionerne tilpasses hinanden, således
at der opnås en ensartet beskyttelse på
grundlag af overvejelser om god praksis,
idet der også tages hensyn til de særlige
traditioner i hver enkelt medlemsstat.

Referencebeløbet for
gennemførelsen af programmet for
perioden 2002-2005 anslås til 4 mio.
EUR.

ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

Forslaget indeholder ingen
henvisning til komitologiafgørelsen
1999/468, men nævner til
gengæld Kommissionens
Rådgivende Koordineringsudvalg
for Bekæmpelse af Svig, som
behandler alle spørgsmål
vedrørende vurderingen af behov i
forbindelse med beskyttelsen af
euroen mod falskmøntneri,
specielt uddannelsesbehovet,
herunder aspekterne vedrørende
gennemførelsen af dette program
og deltagelsen af tredjelande.

Rådets afgørelse om udvidelse af afgørelse om et
handlingsprogram for uddannelse, udveksling og
bistand med henblik på beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri ("PERICLES"-programmet) til også
at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført
euroen som enhedsvaluta

2001/0106
LIBE

Se sag 2001/0105 Se sag 2001/0105 ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

Se sag 2001/0105

Rådets Afgørelse om andet bidrag fra Det
Europæiske Fællesskab til Tjernobyl-
reaktorfonden under Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling - Bind II

2001/0113
BUDG

Forslaget vedrører det andet bidrag på
100 mio. EUR, som Fællesskabet gav
tilsagn om på den anden
donorkonference i Berlin i juli 2000.
Bidraget vil  blive ydet efter
bestemmelserne i artikel 1 og 3 i Rådets
afgørelse 98/381/EF af 5. juni 1998.

Aktionen skal finansieres via
budgetposten for Tjernobyl-
reaktorfonden. I forbindelse med
2001-bidraget på 25 mio. EUR vil der
bliver foretaget en overførsel fra post
B7-520 til den eksisterende
budgetpost for Tjernobyl-
reaktorfonden

aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om Det Europæiske Handicapår
2003

2001/0116
EMPL

Forslaget vedrører de seks mål for Det
Europæiske handicapår.

Udgiften vurderes til 12 mio. EUR,
som skal opføres under budgetpost
B5-806.

ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

Artikel 6 i forslaget fastsætter
anvendelse af rådgivningsudvalg i
overensstemmelse med artikel 3 i
komitologiafgørelse 1999/468/EF.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det
prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer
udbydes til offentligheden eller optages til
omsætning

2001/0117
ECON

Det præciseres, at formålet med
direktivet er at harmonisere kravene ved
udarbejdelse af, kontrol med og
udstedelse af det prospekt, der skal
offentliggøres, når værdipapirer udbydes
til offentligheden eller optages til
omsætning.
Direktivet finder anvendelse på
værdipapirer, der udbydes til
offentligheden eller optages til
omsætning på regulerede markeder som
defineret i investeringsservicedirektivet
(93/22/EØF - ISD). Dette er en stor
ændring i forhold til det tidligere system
baseret på direktiv 80/390/EØF om
kravene til det prospekt, der optages til
officiel notering på en fondsbørs og
direktiv 89/298/EØF om udbydelse til
offentligheden af værdipapirer.
Vedtages direktivet, ophæves direktiv
80/390/EØF som ændret ved direktiv
82/148/EØF, 87/345/EØF, 90/211/EØF
og 94/18/EF og direktiv 89/298/EØF.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

Artikel 22 henviser til
EU-værdipapirudvalget. Dette
udvalg har til opgave at bistå
Kommissionen med udøvelsen af
dens beføjelser på niveau 2
(komitologi) (Lamfalussy-sagen).
Se også sag 2001/0118.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
insiderhandel og kursmanipulation
(markedsmisbrug)

2001/0118
ECON

Dette direktiv har til formål at sikre de
europæiske finansmarkeders integritet, at
fastlægge og gennemføre fælles
standarder for bekæmpelse af
markedsmisbrug i EU og at fremme
investorernes tillid til markederne.
Vedtagelse af dette direktiv vil medføre
ophævelse af direktivet om insiderhandel.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

Artikel 17 henviser til Det
Europæiske Værdipapirudvalg
(Lamfalussy-sagen).
Kommissionen begrunder sit
forslag med, at der ved
anvendelse af direktivet kan tages
hensyn til den nye udvikling, at
direktivet kan anvendes på
ensartet måde, således at de
økonomiske aktører sikres lige
konkurrencevilkår, og at det kan
styrke samarbejdet mellem de
kompetente myndigheder.

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

2001/0119
JURI

Dette forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv har til formål at fastsætte
bestemmelser om reklame for
tobaksvarer og sponsorering til fordel for
disse, bortset fra fjernsynsreklamer, som
allerede er omfattet af anden EF-
lovgivning. Det indeholder også i det
omfang, det er nødvendigt for
gennemførelsen af det indre marked,
bestemmelser om tobaksreklamer, der
udnytter informationssamfundstjenester,
samt gratis uddeling af tobaksvarer, som
kan forventes at undergrave
bestemmelserne.

Direktivet skal erstatte direktiv 98/43/EF
af 6. juli 1998, der er blevet annulleret af
De Europæiske Fællesskabers Domstol .

foreligger ikke ny aktion i
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Rådets afgørelse om Det Europæiske
Fællesskabs tiltrædelse af Codex Alimentarius

2001/0120
ENVI

Forslaget drejer sig om Det Europæiske
Fællesskabs tiltrædelse som fuldt
medlem af Codex Alimentarius, som vil
kunne medvirke til at skabe bedre
sammenhæng mellem de standarder,
retningslinjer, henstillinger og andre
bestemmelser, der vedtages af Codex
Alimentarius-Kommissionen, og Det
Europæiske Fællesskabs øvrige
relevante internationale forpligtelser.

foreligger ikke aktion overført til og
godkendt i

lovgivningsprogram
met for 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den
Europæiske Investeringsbank mod tab i
forbindelse med en særlig långivningsaktion til
fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs
Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige
dimension

2001/0121
BUDG

Denne ekstraordinære foranstaltning
tjener til at støtte gennemførelsen af
udvalgte projekter af EU-interesse i
området langs Ruslands Østersøkyst.

Garantien vil dække EIB-lån til
individuelle projekter op til et samlet
maksimum på 100 mio. EUR. Den vil
få en samlet virkning på 5,85 mio.
EUR for garantifonden for aktioner i
forhold til tredjelande.

aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke

Rådets afgørelse om ændring af afgørelse
97/413/EF om mål og detaljerede regler for en
omstrukturering af Fællesskabets fiskerisektor i
perioden 1. januar 197 til 31. december 2001 med
henblik på at opnå en  bæredygtig ligevægt
mellem ressourcerne og udnyttelsen heraf

2001/0128
PECH

Se sag 2001/0129 Se sag 2001/0129 aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

Se sag 2001/0129

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 2792/1999 om de nærmere regler og
betingelser for Fællesskabets
strukturforanstaltninger for fiskeriet

2001/0129
PECH

Formålet med forslaget er at ajourføre de
gældende bestemmelser bl.a. for at sikre
sammenhæng mellem
omstruktureringspolitikken for sektoren
og resten af den fælles fiskeripolitik frem
til den 32. december 2002.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

Forslaget berører ikke
spørgsmålet om komitologi.
Forordning  nr. 2792/1999 omtaler
imidlertid to udvalg: et rådgivende
udvalg  og et forvaltningsudvalg.
Forslaget indebærer ingen
ajourføring af disse to udvalg.

Rådets forordning om ændring af forordning  (EF)
nr. 1493/1999
om den fælles markedsordning for vin

2001/0132
AGRI

Dette forslag til forordning tager sigte på
at lette overgangen fra de tidligere
ordninger for omstrukturering af
vinarealer og generationsskiftet i
vinsektoren.

Forslaget får ingen yderligere
budgetindvirkninger. Beløbene til
producentmedlemsstaterne ændres
ikke.

aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

Forslaget berører ikke
spørgsmålet om komitologi.
I forordning nr. 1493/99  omtales
en forvaltningskomité, som ifølge
sag CNS/2001/0055 (betænkning
af Ayuso Gonzalez, programsat til
mødeperioden i december 2001)
skal ajourføres i
overensstemmelse med
komitologiafgørelsen 1999/468.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter lovgivningsmæssig
planlægning

Komitologi

Rådets forordning om udviklingen af den anden
generation af Schengen-informationssystemet
(SIS II)

2001/0818
LIBE

Formålet med forslaget er gennem
udviklingen af en ny, anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS II)
at få gavn af den seneste udvikling inden
for informationsteknologien og give
mulighed for at indføre nye funktioner.
Denne afgørelse udgør en udbygning af
Schengen-reglerne og omfattes af
bestemmelserne i artikel 1 i Rådets
afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999
om visse gennemførelsesbestemmelser
til den aftale, som Rådet for Den
Europæiske Union har indgået med
Republikken Island og Kongeriget Norge
om disse to staters associering i
gennemførelsen, anvendelsen og den
videre udvikling af Schengen-reglerne.

De udgifter, der er forbundet med
udviklingen af SIS II, skal afholdes
over Den Europæiske Unions budget
i overensstemmelse med Rådets
konklusioner herom af 29. maj 2001.
Denne afgørelse udgør det
retsgrundlag, som er påkrævet for
opførelsen på EU's budget af de
nødvendige bevillinger til udviklingen
af SIS II og for gennemførelsen af
denne del af budgettet. Til forslaget
er ikke knyttet en
finansieringsoversigt.

aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

I artikel 6 i forslaget omtales to
udvalg: et forvaltningsudvalg og et
forskriftsudvalg, og der henvises
til artikel 4 og 7 i
komitologiafgørelsen
1999/468/EF.

Rådets forordning om udviklingen af den anden
generation af Schengen-informationssystemet
(SIS II)

2001/0819
LIBE

Se sag 2001/0818 Se sag 2001/0818 aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

Se sag 2001/0818

Rådets afgørelse om fastsættelse af de
bestemmelser i 1995-konventionen om forenklet
udleveringsprocedure mellem medlemsstaterne i
Den Europæiske Union og i 1996-konventionen
om udlevering mellem Den Europæiske Unions
medlemsstater, der udgør en udvikling af
Schengen-reglerne i henhold til aftalen om
Republikken Islands og Kongerigets Norges
associering i anvendelsen, gennemførelsen og
udviklingen af Schengen-reglerne

2001/0820
LIBE

Forslaget har til formål at associere
Republikken Island og Kongeriget Norge i
anvendelsen af bestemmelserne i
konventionen om forenklet
udleveringsprocedure og visse
bestemmelser i konventionen om
udlevering.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram

met for 2001

foreligger ikke
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Budget

Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser
under

mødeperioden
Dato for

vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
en

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Situationen vedrørende Den
Europæiske Unions egne indtægter i
2001

BUDG 2001/2019
A5-0238/2001

HAUG

INI Besl. vedtaget
5. juli 2001

…/… Schreyer
04/07/01

Opfølgning:
Indledning af en debat om en nye budgetramme på mellemlang sigt
under det belgiske formandskab, hvilket kunne medføre en drøftelse af
det formålstjenlige i en EU-skat.
Indkredsning af muligheder for at forbedre ordningen for indsamling af
traditionelle egne indtægter.

Forslag til Den Europæiske Unions
tillægs- og ændringsbudget nr. 3 og
4/2001 : Sektion III – Kommissionen -
Sektion VI – Det Økonomiske og
Sociale Udvalg – sektion VII –
Regionsudvalget

BUDG 2001/2049
A5-0239/2001

FERBER
HAUG

BUD Godkendelse af
TÆB 3 og 4

med æf
Besl. vedtaget

med æf.
5. juli 2001

…/… Schreyer
04/07/01

Opfølgning:
Ændringsforslag 3 og  4 (TÆB 3/2001) vedrører stillingsfortegnelsen
for FTU og OLAF og ændringsforslag 1 ( TÆB 4/2001)
budgetposterne for det vestlige Balkan.

Den Europæiske Unions almindelige
budget for regnskabsåret 2002
Samrådsproceduren inden Rådets
førstebehandling

BUDG 2001/2063
A5-0241/2001

COSTA NEVES

BUD Besl. vedtaget
5. juli 2001

…/… Schreyer
04/07/01

Opfølgning:
Betoning af prioriteringerne i retningslinjerne for 2002-budgettet,
navnlig på følgende områder:
landbrug,
fiskeri,
FUSP
administrative udgifter,
reform af Kommissionen,
gennemførelsen af Parlamentets initiativer,
e-learning og social integration
eksterne aktioner, migrations- og asylpolitik.
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Den politiske kontrol

Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets beslutning om
opfølgning af fællesskabspolitikken i
forbindelse med udenretslig bilæggelse af
tvister på forbrugerområdet (henstilling
98/257/EF og konklusionerne fra Det
Europæiske Råd i Tampere)

2000/2209
JURI

A5-0134/2001
INI

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

3. juli 2001

…/… Byrne
02/07/01

Opfølgning:
Indføring af et charter for bedste praksis for at forbedre oplæringen af og
informationen til forbrugerne.
Liste over aspekter, der skal lægges vægt på ved udviklingen af et europæisk
udenretsligt netværk.

Europa-Parlamentets beslutning med
henstillinger til Kommissionen vedrørende
Europa-Parlamentets og Rådets 5. direktiv
om ansvarsforsikring for motorkøretøjer
med henblik på forbedring af trafikofres
retsbeskyttelse

2000/2126
JURI

A5-0174/2001
INI

Besl. vedtaget
3. juli 2001

…/… Bolkestein
02/07/01

Opfølgning:
Fremsættelse af et retsaktsforslag vedrørende ansvarsforsikring for
motorkøretøjer med henblik på forbedring af trafikofres retsbeskyttelse. Frist: 3
oktober 2001.

Resultaterne af de flerårige
udviklingsprogrammer for fiskerflåden ved
udgangen af 1999

2001/2056
PECH

A5-0188/2001
COS

Besl. vedtaget
5. juli 2001

…/… Fischler
05/07/01

Opfølgning:
Vedtagelse af præcise og klare kriterier for måling af fartøjer og fiskerflådernes
kategorier.
Overholdelse af bestemmelserne med henblik på en
reduktion af fiskerflådens kapacitet inden for rammerne af FUP.
Informering af Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg om, hvilke instrumenter der er
truffet beslutning om at anvende.
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets beslutning om
menneskerettighederne i verden 2000 og
Den Europæiske Unions
menneskerettighedspolitik

2000/2105
AFET

A5-0193/2001
INI

Besl. vedtaget med æf.
5. juli 2001

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Opfølgning:
Opstilling af årlige prioriteringer, der er begrænsede, klart definerede og
verificerbare;
mekanismer for overvågning og evaluering af resultater opnået med
demokratisering og menneskerettigheder i tredjelande;

intrainstitutionelle overvejelser med hensyn til opfølgning af menneskerettigheds-
og demokratispørgsmålet og forslag i tilknytning hertil;

udarbejdelse af procedurer, der muliggør en samordnet og sammenhængende
opfølgning af individuelle tilfælde af menneskerettighedskrænkelser i Europa-
Parlamentets Udenrigsudvalg og i Arbejdsgruppen om Menneskerettigheder
samt i interparlamentariske delegationer og de blandede parlamentariske udvalg;

tilrettelæggelse sammen med repræsentanter for Parlamentet af møder i Rådets
Arbejdsgruppe om Menneskerettigheder (COHOM) samt møder med henblik på
de årlige samlinger i FN’s Menneskerettighedskommission;

overvågning af menneskerettighedssituationer i Enheden for Politikplanlægning
og Hurtig Varsling og opfordring til Rådets generalsekretær/den højtstående
repræsentant for FUSP til at informere Europa-Parlamentet om arbejdet i task
forcen ”Horisontale Spørgsmål";

etablering af dialog- og konsultationsmekanismer mellem ngo’erne og EU-
institutionerne;

anmodning om fremsendelse af en situationsrapport om reformen af
forvaltningen af den eksterne bistand;

oprettelse af en 'help-line' og en email-postkasse til oplysninger om
gennemførelsesproceduren for tilskud og tilrettelæggelse af seminarer
vedrørende  systemet med fællesskabstilskud til lokale ngo’er;
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

grundig analyse af eksisterende hindringer for mediefrihed;
udtrykkelig behandling af spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser mod
den kurdiske befolkning inden for rammerne af tiltrædelsespartnerskabet med
Tyrkiet;
opfordring til EU om at undersøge, i hvor høj grad dens politikker medvirker til at
afskaffe kaste-baseret diskrimination og paria-begrebet i Indien;

Europa-Parlamentets beslutning om
meddelelse fra Kommissionen om sikker
minedrift: en opfølgning af de seneste
mineuheld

2001/2005
ENVI

A5-0214/2001
COS

Besl. vedtaget
5. juli 2001

…/… Schreyer
04/07/01

Opfølgning:
Ændring af Seveso II-direktivet;
behov for et direktiv om mineaffald, der omfatter såvel eksisterende og nedlagte
miner som lagre.

Europa-Parlamentets beslutning om
foranstaltninger til at lette de økonomiske
beslutningstageres overgang til euroen

2000/2278
ECON

A5-0222/2001
INI

Besl. vedtaget
4. juli 2001

…/… Solbes Mira
03/07/01

Opfølgning:
Forskellige praktiske foranstaltninger, der kan lette overgangen til euroen.

Europa-Parlamentets beslutning om Den
Europæiske Centralbanks årsberetning for
2000

2001/2090
ECON

A5-0225/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
4. juli 2001

…/… Solbes Mira
03/07/01

Opfølgning:
Opfordring til ECB om at offentliggøre en brugervenlig økonometrisk model samt
en halvårlig generel rapport om den økonomiske udvikling i hvert euroland;
forslag vedrørende forbedring af den kvartalsvise monetære dialog med
Parlamentet og mere omfattende deltagelse for Parlamentet i udnævnelsen af
medlemmer til ECB's direktion.

Europa-Parlamentets beslutning om
respekten for de grundlæggende
rettigheder i Den Europæiske Union (2000)

2000/2231
LIBE

A5-0223/2001
INI

Besl. vedtaget med æf.
5. juli 2001

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Opfølgning:
Henstillinger vedr. de nødvendige midler til Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen og vedr. følgende spørgsmål:
retten til livet, forbud mod tortur og umenneskelig behandling (politik, fængsel,
mindreårige flygtninge, psykiatrisk indlæggelse), forbud mod slaveri og
tvangsarbejde;
beskyttelse af privatlivet og af personoplysninger, tankefrihed, samvittigheds- og
trosfrihed; udtryks- og informationsfrihed; asylret og tredjelandsstatsborgeres
rettigheder; respekt for ligestilling mellem borgerne; respekt for lige arbejdsvilkår;
unionsborgerskab; fri bevægelighed og opholdsfrihed; ret til retfærdig rettergang.
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets beslutning om
meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet om EF-
rammestrategien for ligestilling mellem
mænd og kvinder: Arbejdsprogram for
2001

2001/2089
FEMM

A5-0224/2001
COS

Besl. vedtaget
3. juli 2001

uden
forhandl.

uden forhandl. Opfølgning:
Forelæggelse af en evalueringsrapport om respekten for vedtagne resolutioner,
henstillinger og direktiver;
forslag om ændring af direktiv 75/117/EØF, 92/85/EØF, 89/391/EØF;
forelæggelse af arbejdsprogrammet for 2002 inden november 2001.

Beslutning om Den Europæiske Unions
strategi for Bonn-konferencen om
klimaændringer

…/…
ENVI

B5-0473/2001
QUO-Råd/ Kommission

Besl. vedtaget med
æf.

5. juli 2001

Neyts-
Uyttebroek
04/07/01

Vitorino
04/07/01

Opfølgning:
Struktureret samarbejde mellem Europa-Parlamentets deltagere og de øvrige
deltagere i EU's delegation med henblik på at styrke EU's forhandlingsposition.

Beslutning om Det Europæiske Råds møde
i Göteborg den 15.-16. juni 2001

…/…
Politiske grupper

B5-0474/2001
Redegørelse

Rådet/Kommissionen

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

4. juli 2001

Persson
03/07/01

Wallström
12/06/01

Opfølgning:
Stillingtagen til følgende spørgsmål:
udvidelsen; Irland; EU's fremtid; bæredygtig udvikling med Parlamentets
anmodning om at blive inddraget i forberedelsen og opfølgningen af denne
proces; transatlantiske forbindelser; fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;
Mellemøsten; Makedonien; regeringskonference.

Det belgiske formandskabs
aktivitetsprogram

…/…
Rådets
…/…

Redegørelse Rådet

…/… Verhofstadt
04/07/01

Prodi
04/07/01

Forelæggelse med henblik på Det Europæiske Råd i Laeken.

Topmøde for G8-landenes stats- og
regeringschefer

…/…
Kommissionen

…/…
Redegørelse Kommissionen

…/… …/… Patten
05/07/01

Debat på plenarmøde
Præsentation af dagsordenen for topmødet, navnlig følgende punkter:
- bekæmpelse af smitsomme sygdomme;
- udviklingslandenes gældsætning og forvaltning af gælden;
- klimaforandringer og Kyoto-protokollen;
- konflikter på Balkan og i Mellemøsten;
- atomkraftsikkerhed;
- fødevaresikkerhed.
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Beslutning om rapport fra Kommissionen til
Rådet om den fælles markedsordning for
frugt og grøntsager

…/…
Politiske grupper

B5-0480/2001
Redegørelse Kommissionen

Besl. vedtaget med æf.
05-Juillet-01

…/… Byrne
02/07/01

Opfølgning:
I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 192 forelæggelse af forslag til
forbedring af de fælles markedsordningers funktion navnlig med henblik på at:
fremme koncentrationen af udbuddet i producentorganisationerne, ikke kun på
nationalt plan, men også på EU-plan;
mindske problemerne i forbindelse med driftsprogrammer og -fonde;
fremme økologisk produktion og kvalitet i overensstemmelse med højere kriterier
end kriterierne i EU-direktiver;
begrænse de negative følger af indgåelsen af handelsaftaler med tredjelande;
forbedre reguleringen af markederne;
oprette en permanent ramme for støtteforanstaltninger til fordel for nødder og
johannesbrød.

Organisationen for International Civil
Luftfart (ICAO): Lufttransport og miljøet 24

…/…
Kommissionen

…/…
Redegørelse Kommissionen

…/… …/… De Palacio
02/07/01

Opsummering af de overordnede linjer i Kommissionens meddelelse fra
december 2000, der støttes af Transportministerrådet;
betoning af spørgsmål, som EU og visse tredjelande, der er medlemmer i ICAO,
har forskellig opfattelse af.

Europa-Parlamentets beslutning om
dødsstraf verden over og indførelse af en
europæiske dag mod dødsstraf

…/…
Politiske grupper

B5-0484/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Indførelse af en europæisk dag mod dødsstraf;

fuld udnyttelse af bevillingerne på 2001-budgettet til fremme af demokrati og
menneskerettigheder, behandling som et prioriteret og hastende spørgsmål af
ethvert fællesskabsinitiativ, som går ud på at indføre et stop for eller afskaffelse
af dødsstraffen, og konkret støtte til alle ikke-statslige organisationer, der
opererer inden for dette område;

opfattelse af afskaffelsen af dødsstraffen og et globalt moratorium for
henrettelser som vigtige elementer i EU's forbindelser med tredjelande og vægt
på dette spørgsmål ved indgåelsen af aftaler med tredjelande.

Europa-Parlamentets beslutning om
Beijings ansøgning om at blive vært for De
Olympiske Lege i 2008

…/…
Politiske grupper

B5-0487/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Fastlæggelse af retningslinjer omfattende overholdelse af
menneskerettighederne og de demokratiske principper, som skal gælde generelt
for de lande, der er vært for De Olympiske Lege.
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Mødedok.
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Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
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under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Ekstraordinært møde i FN's
Generalforsamling om børns rettigheder

…/…
Politiske grupper

B5-0483/2001
Debat menneskerettigheder

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
En række forslag med henblik på at opnå konkrete resultater på FN's
Generalforsamlings ekstraordinære møde om børns rettigheder.

Europa-Parlamentets beslutning om
religionsfrihed i Vietnam

…/…
Politiske grupper

B5-0482/2001
Debat menneskerettigheder

Fæll. besl. vedtaget
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Frigivelse af alle samvittighedsfanger, navnlig den Højærværdige Thich Huyen
Quang, den Ærværdige Thich Quang Do og Pater Nguyen Van Ly;
opfordring til Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Medlemslandene i
ASEAN, landene i Sydøstasien og Republikken Korea til at aflægge besøg i
landet for at mødes med lederne af alle trosretninger, navnlig de tidligere
fængslede.

Europa-Parlamentets beslutning om
situationen i Sydafrika

…/…
Politiske grupper

B5-0489/2001
Debat om

menneskerettigheder

Fæll. besl. vedtaget
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Opfordring til medlemsstaterne, Kommissionen, Den Europæiske
Investeringsbank og det internationale samfund om at tilbyde den sydafrikanske
regering deres støtte inden for deres respektive programmer for samarbejde med
Sydafrika, at finde frem til nye foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af
kriminalitet og at optrappe eksisterende foranstaltninger med henblik på at
fremme et klima med større sikkerhed, hvilket er en forudsætning for økonomisk
udvikling og et fredeligt samfund.

Europa-Parlamentets beslutning om
Belarus

…/…
Politiske grupper

B5-0481/2001
Debat menneskerettigheder

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Opfordring til den parlamentariske trojka om Belarus til at fremlægge et
samordnet og fælles forslag vedrørende observationen af præsidentvalget i
Belarus;
udarbejdelse af et handlingsprogram for Belarus, der er baseret på de
handlingsprogrammer, der allerede er gennemført for de tidligere republikker i
Østeuropa, og som tager hensyn til denne republiks særlige situation på
miljøområdet.

Europa-Parlamentets beslutning om ulovlig
udnyttelse af naturressourcerne i Den
Demokratiske Republik Congo

…/…
Politiske grupper

B5-0485/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Støtte til det belgiske formandsskabs initiativ gående ud på at give Den
Demokratiske Republik Congo en prioriteret status på sin dagsorden;
opfordring til Det Europæiske Råd om at støtte den interne dialog i Congo.
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Rådets
holdning
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under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets beslutning om
jordskælvet den 23. juni 2001 i Peru

…/…
Politiske grupper

B5-0493/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
med æf.

05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Tilpasning af EU's støtte til de faktiske behov i takt med, at man får kendskab til
skadernes fulde omfang.

Europa-Parlamentets beslutning om
situationen for de burundiske flygtninge i
Tanzania

…/…
Politiske grupper

B5-0494/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Besl. vedtaget
05-Juillet-01

…/… Patten
05/07/01

Opfølgning:
Hensigtsmæssige foranstaltninger for at kunne bistå Tanzanias regering med at
hjælpe de burundiske flygtninge.

Støtte til nationale strategier til fordel for
sikre og varige pensioner ved åben
samordning

…/…
Kommissionen

…/…
Meddelelse

…/… …/… Diamantopoulo
u 03/07/01

Opfølgning:
Forelæggelse af Kommissionens meddelelse, vedtaget den 3.7.2001, samt af
den foreslåede tidsplan for medlemsstaternes forelæggelse af deres nationale
strategier: frist sommer 2002. Første evalueringsprocedure for disse strategier på
Det Europæiske Råd i foråret 2003.

Europa-Parlamentets beslutning om
Revisionsrettens særberetning nr. 6/2000
om rentegodtgørelser fra Fællesskabet på
lån ydet til små og mellemstore
virksomheder af Den Europæiske
Investeringsbank som led i Bankens
midlertidige lånefacilitet, med
Kommissionens svar  og særberetning
3/1999 om Kommissionens forvaltning og
kontrol af rentegodtgørelser, med
Kommissionens svar

2001/2015
CONT

A5-0215/2001
COS

Besl. vedtaget
04-Juillet-01

uden
forhandl.

uden forhandl. Opfølgning:
Opfordring til EIB om mindst en gang om året at forelægge Parlamentet en
evalueringsrapport;
opfordring til Kommissionen om inden den 15. oktober 2001 at aflægge rapport til
dechargemyndigheden;
opfordring til Revisionsretten om i sin årsberetning for 2000 at aflægge beretning
om, hvilke fremskridt der er gjort på området.

Situationen i Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien

…/…
Råd/ Kommission

…/…
Redegørelse

Rådet/Kommissionen

…/… Michel
04/07/01

Patten
04/07/01

Orientering om den seneste udvikling: resultatet af ministertrojkaens rejse til
Skopje;
præcisering af omfanget af mandatet for Leotard, der er udnævnt til EU's særlige
udsending ved ARY i Makedonien;
parallelisme mellem de forfatningsspørgsmål, som blev drøftet under Badinters
rejse, og de sikkerhedsspørgsmål, der forhandles om efter koordinering med
NATO.
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Diverse afgørelser
Titel Stiller Ordføreren Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under

mødeperioden
Rådets

holdning under
mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Bemærkninger

Europa-Parlamentets beslutning om
udkast til interinstitutionel aftale om en
mere systematisk omarbejdning af
retsakter

JURI Palacio
Vallelersund

i

A5-
0230/2001

2000/2266 ACI Besl. vedtaget
03/07/01

uden forhandl. uden forhandl. Opfølgning:
Klausul for indgåelse af aftalen:
"Denne aftale træder i kraft dagen
efter offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers
Tidende."
Klausul for evaluering af aftalens
gennemførelse: tre år efter dens
ikrafttræden.

Nyt europæisk arbejdsmarked med
adgang for alle

EMPL …/… …/… 2001/2084 høring ØSU Høring godkendt
03/07/01

uden forhandl. uden forhandl. Opfølgning:
Anmodning om høring af ØSU
(Forretningsordenens artikel 52)
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Kommissionens reaktion
I. Lovgivningsmæssige tekster
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet gengives i denne tabel de beslutninger, som
Kommissionen har givet underretning om under mødeperioden i Maj I, maj II og maj III 2001.
Oversigten over analysen af lovgivningsmæssige ændringsforslag er baseret på den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse og den tværgående virkning, som
ændringsforslagene kan have.
Graden af accept af ændringsforslagene inden for hvert enkelt område og samlet er vist i procent.
100% betyder således, at Kommissionen har kunnet acceptere alle de ændringsforslag. som Parlamentet har vedtaget.

Kommissionens acceptTitel Reference
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Bemærkninger

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

2000/0157
EMPL

A5-0155/2001
COD ***II

ingen
æf.

60,00% ingen æf. 30,00% 0,00% 30,00% ingen æf. 22,50% 24,00% Eftersom de ændringsforslag, som
Kommissionen har accepteret, hovedsagelig har
til formål at få genfremsat det ændrede forslag,
er det ikke sandsynligt, at Kommissionens
holdning vil  medføre en yderligere ændring af
forslaget.
Rådet vil formentlig overtage nogle af EP's
ændringsforslag under sin andenbehandling,
sandsynligvis de ændringsforslag, som ikke
volder Kommissionen særlige problemer. Det er
imidlertid også næsten sikkert, at en række
ændringsforslag ikke vil kunne accepteres af
Rådet, herunder de ændringsforslag, som
Kommissionen heller ikke kan acceptere (f.eks.
vedrørende Europa-Parlamentets rolle,
forhøjelse af budgettet, finansiering af
innovative projekter). Forligsprocedure
forekommer derfor uundgåelig.

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

1998/0323
ENVI

A5-0118/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - Ingen opfølgning, den fælles holdning godkendt.
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om
produktsikkerhed i
almindelighed

2000/0073
ENVI

A5-0133/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. 45,00% 38,57% Da Kommissionen helt eller delvis accepterer 5
ændringsforslag, vil forslaget blive ændret. Den
nye tekst er ved at blive udarbejdet.
Rådet accepterer ikke alle de vedtagne
ændringsforslag. Det næste skridt bliver derfor
forligsprocedure. Mulige kompromiser er
allerede blevet forberedt af formandskabet og
blevet positivt modtaget af Coreper. De vil
kunne danne grundlag for videre forhandlinger.

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

A5-0136/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Det lykkedes det svenske formandskab at opnå
enstemmig tilslutning til EP's beslutning og til
ændringsforslagene til den fælles holdning på
Landbrugsministrenes møde den 19. juni 2001.
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Bemærkninger

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

A5-0140/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. 50,00% ingen æf. ingen æf. 50,00% ingen æf. ingen æf. 50,00% Den 14. juni vedtog Kommissionen sit ændrede
forslag, som tog højde for de af EP's
ændringsforslag, der delvis kunne accepteres.
Forslaget gå videre til forligsprocedure.

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

A5-0144/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 50,00% 50,00% Den 14. juni vedtog Kommissionen sit ændrede
forslag, som tog højde for de af EP's
ændringsforslag, som kunne accepteres.
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Bemærkninger

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

2000/0021
CULT

A5-0115/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen æf. 100,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 100,00% 100,00% På undervisningsministrenes møde den 28. maj
blev der indgået en politisk aftale om vedtagelse
af henstillingen på et kommende rådsmøde.

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

2000/0032
LIBE

A5-0318/2000
COR/1COD

***I

100,00% 100,00% 100,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 100,00% 100,00% Rådet vedtog den ændrede forordning den 28.
maj 2001.

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

A5-0130/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 100,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 100,00% 100,00% Kommissionen tilslutter sig alle
ændringsforslagene, som også støttes af
Coreper, og det er således ikke nødvendigt at
ændre forslaget.
Den 31. maj vedtog Rådet under
førstebehandlingen forslaget som ændret af EP.

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

2000/0221
ENVI

A5-0125/2001
COD ***I

0,00% 50,00% 50,00% ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% 60,00% Rådet har ikke vedtaget en holdning til det
oprindelige forslag (KOM(2000)0529). Der
afventes derfor en holdning fra Rådet til det
ændrede forslag. Det er derfor ikke på
nuværende tidspunkt muligt at vide, hvornår den
fælles holdning vil blive vedtaget.
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Bemærkninger

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

A5-0131/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Kommissionen har ikke forelagt et ændret
skriftligt forslag.
Direktivet blev vedtaget under
førstebehandlingen på miljøministrenes møde
den 7.-8. juni 2001.

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

2000/0035
ENVI

A5-0135/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 75,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 72,37% 72,50% Kommissionens holdning offentliggjort den 6.
juni 2001, KOM (2001) 0317.
Miljøministrene indgik den 7. juni 2001 politisk
aftale om en fælles holdning.

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

2000/0159
ENVI

A5-0146/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 26,67% ingen æf. 100,00% 46,67% ingen æf. 37,50% 40,00% Kommissionens holdning offentliggjort den 6.
juni 2001, KOM (2001) 0316.
Rådet fastlagde sin fælles holdning den 7. juni
2001. Adskillige af EP's ændringsforslag blev
ikke overtaget.

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

2000/0158
ENVI

A5-0148/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 58,57% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 55,68% 55,93% Kommissionens holdning offentliggjort den 6.
juni 2001, KOM (2001) 0315.
Rådet fastlagde sin fælles holdning den 7. juni
2001. Adskillige af EP's ændringsforslag blev
ikke overtaget.

Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse om
fastlæggelse af
Fællesskabets
miljøhandlingsprogram 2001-
2010

2001/0029
ENVI

A5-0175/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 14,76% 0,00% ingen æf. 8,00% ingen æf. 46,76% 42,72% Miljøministrene indgik den 7. juni 2001 politisk
aftale om en fælles holdning. Ifølge
Kommissionens dokument vil den fælles
holdning , som tager højde for en væsentlig del
af EP's ønsker, blive endeligt vedtaget i
efteråret 2001.
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring
af Rådets direktiv
91/671/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning
vedrørende obligatorisk
anvendelse af
sikkerhedsseler i køretøjer
på under 3,5 tons

2000/0315
RETT

A5-0141/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 80,00% 83,33% Ifølge Kommissionens dokument er
formandskabets tekst meget mere kompleks
end både det oprindelige forslag og det forslag,
der indeholder de ændringsforslag fra EP's
forslag, der kunne accepteres. Der vil naturligvis
være mulighed for at vedtage en fælles holdning
på transportministrenes møde den 28. juni. Men
på grund af de i øjeblikket divergerende
opfattelser i Rådet på den ene side og
Kommissionen på den anden er dette udfald
næppe sandsynligt.

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

A5-0151/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 50,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 16,67% 21,43% Kommissionen vil hurtigt vedtage et ændret
forslag med inkorporering af de
ændringsforslag, den har accepteret.
Det vil nok blive svært at få sagen afsluttet
under førstebehandlingen. Det er formentlig
mest sandsynligt, at Rådet i sin fælles holdning
vil fastholde sit krav om udelukkelse af
chauffører, som er statsborgere i
medlemsstater.
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring
af Rådets direktiv
76/207/EØF om
gennemførelse af princippet
om ligestilling af kvinder og
mænd for så vidt angår
adgang til beskæftigelse,
erhvervsuddannelse,
forfremmelse samt
arbejdsvilkår

2000/0142
FEMM

A5-0173/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen æf. 37,50% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 53,57% 52,17% Ifølge konklusionerne fra Det Europæiske Råd i
Stockholm skal dette forslag vedtages inden
udgangen af 2001.
På Rådets møde den 11. juni 2001 blev der
indgået en enstemmig politisk aftale om en
fælles holdning. Da den politiske aftale imidlertid
ikke tog højde for en række indholdsmæssige
ændringsforslag og heller ikke for udformningen
og formuleringen af Parlamentets
ændringsforslag, der var medtaget i
Kommissionens ændrede forslag, er det
sandsynligt, at Parlamentet vil reagere imod
udformningen - og også indholdet - og
forligsproceduren er derfor meget sandsynlig.
Dette vil kunne bringe fristen for den endelige
vedtagelse i fare.
Det er væsentligt at bemærke, at Kommissionen
har indføjet en formel erklæring i protokollen fra
Rådets møde den 11. juni, hvori det bemærkes,
at Rådet undlod at tage højde for de fleste af de
ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som
var indeholdt i Kommissionen ændrede forslag.
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Bemærkninger

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

2000/0901
CONT

A5-0154/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 21,50% 21,50% Kommissionen vil muligvis ændre sit forslag i
artikel 1, 9 a , 10, 43 a og 107 og vil desuden
skulle tage højde for ændringsforslag i
udtalelserne fra de andre institutioner.
Vedtagelsen på plenarmødet skete uden debat,
og Kommissionen har ikke afgivet nogen
præcise løfter med hensyn til Parlamentets
ændringsforslag.
Kommissionen vil sandsynligvis i juli vedtage sin
endelige forordning - efter modtagelse af de
andre institutioners udtalelser - ved skriftlig
procedure efter høring af sine tjenestegrene (på
forhånd begrænset til de horisontale
tjenestegrene). Den 6.6.2001 er
Revisionsrettens udtalelse endnu ikke
modtaget.

Rådets afgørelse om
beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri

2001/0804
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Fornyet høring af EP efter mødet i Rådet for
retlige og indre anliggender den 28.-29. maj,
hvor der blev indgået aftale om den foreslåede
afgørelse.

Bedrageribekæmpelsesgruppen meddelte den
15. juni, at det svenske formandskab ville
opføre de to forslag til forordning (udgave
gennemset af juristlingvisterne) under punkt A i
Coreper med henblik på deres vedtagelse på
det sidste rådsmøde (transportministrene, den
27. juni).
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Bemærkninger

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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Se sag 2001/0804

Rådets forordning om
udvidelse af virkningerne af
forordning (EF) nr. …/01 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

2000/0208
LIBE

A5-0120/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - Se sag 2001/0804

Rådets afgørelse om
fremsendelse af udtagne
prøver af ulovlig narkotika

2000/0826
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

Kommissionen har ikke give meddelelse om
opfølgningen (se sag SP(2001)2087).

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

2000/0825
LIBE

A5-0121/2001
CNS *

Kommissionen har ikke give meddelelse om
opfølgningen (se sag SP(2001)2087).

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

2000/0817
LIBE

A5-0153/2001
CNS *

Kommissionen har ikke give meddelelse om
opfølgningen (se sag SP(2001)2087).
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Bemærkninger

Rådets henstilling om børns
og unges alkoholforbrug

2001/0801
ENVI

A5-0150/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 34,62% 34,62% Det ændrede forslag blev forelagt den 1. juni
2001 (KOM(2001) 0310).
Det blev vedtaget at Sundhedsministerrådet den
5. juni 2001.

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

A5-0137/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 5,58% 5,00% Kommissionen agter ikke at ændre forslaget.
Landbrugsministerrådet indgik en enstemmig
politisk aftale om forslaget om olivenolie den 19.
juni 2001, som udvider den nuværende ordning
med 3 år frem til udgangen af produktionsåret
2003-2004. De nye regler for
producentorganisationer kan imidlertid finde
anvendelse fra den 1.11.2002 . Når teksten er
færdiggjort i Specialkomitéen for Landbrug, vil
forordningen blive vedtaget som et A-emne på
et forestående rådsmøde.

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

2001/0042
AGRI

A5-0142/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. 100,00% 5,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 6,25% 10,83% Kommissionen agter ikke at ændre forslaget.
Landbrugsministerrådet indgik en politisk aftale
med kvalificeret flertal den 19. juni 2001.
Specialkomitéen for Landbrug skal færdiggøre
lovteksten, som herefter vil kunne vedtages
som et A-emne på et senere rådsmøde.

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

A5-0129/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen forventer ikke at foretage nogen
ændringer i sit forslag.
Rådet forventes at udtale sig i løbet af juli 2001.



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 145

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure

R
et

sg
ru

nd
la

g

gr
un

dl
æ

gg
en

d
e 

re
tti

gh
ed

er

ov
er

ga
ng

sb
es

t
., 

en
de

lig
e

be
st

em
m

el
se

r
fr

ita
ge

ls
er

fo
rlæ

ng
el

se
r

dt
l

fin
an

si
el

le
as

pe
kt

er

ge
nn

em
fø

re
ls

e
sb

ef
øj

el
se

r

un
de

rr
et

ni
ng

af
 E

P

fo
ra

ns
ta

ltn
in

ge
r t

il
be

kæ
m

pe
ls

e 
af

sv
ig

A
nd

re
fo

ra
ns

ta
ltn

in
ge

r o
g

be
st

em
m

el
se

r

G
ra

d 
af

 a
cc

ep
t

Bemærkninger

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

2001/0011
AFCO

A5-0167/2001
CNS *

ingen
æf.

45,00% 25,00% 75,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 78,57% 70,96% Vedtaget og fremsendt til Rådet og Europa-
Parlamentet den 21.6.2001.
Forhandlingerne er i gang i Rådet og vil
utvivlsomt blive afsluttet under det belgiske
formandskab.
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II. Andre tekster

Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere
Kommissionens
referencedokum

ent med
underretning om

reaktion;

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 a 6. maj 1999)

2001/0075 BUDG A5-0110/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Opfølgning i forbindelse med budget-
/dechargeproceduren

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

2001/2026 BUDG A5-0138/2001 Rådet , KOM, berørte institutioner SP(2001)2087 Opfølgning i forbindelse med budget-
/dechargeproceduren

overslag over Europa-Parlamentets indtægter og
udgifter for regnskabsåret 2002

2001/2062 BUDG A5-0166/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Opfølgning i forbindelse med budget-
/dechargeproceduren

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

2000/2102 ITRE A5-0116/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer og parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Udbuddet af veterinærlægemidler 2001/2054 ENVI A5-0119/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Årlig bedømmelse af gennemførelsen af stabilitets-
og konvergensprogrammerne

2001/2009 ECON A5-0127/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer og parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2001/2001 CONT A5-0114/2001 Rådet, KOM, Revisionsretten,
medlemsstaternes regeringer,
parlamenter og revisionsretter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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 Rådet, KOM SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gensidig anerkendelse af endelige afgørelser i
straffesager

2000/2295 LIBE A5-0145/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og
Fællesskabets økonomiske politikker for 2001

2001/2081 ECON A5-0165/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2000/2337 CULT A5-0152/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer og parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen
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Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere
Kommissionens
referencedokum

ent med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

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

2000/2090 CULT A5-0299/2000 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer og parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2000/2088 CULT A5-0302/2000 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

…/… LIBE B5-0339/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
parlamenter og regeringer,

Europarådet

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Opfyldelse af vore behov på en ansvarlig måde -
integration af miljøhensyn i den økonomiske politik

2001/2004 ENVI A5-0172/2001 Rådet, KOM, Det Europæiske
Miljøagentur, medlemsstaternes

regeringer og parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Mod et integreret europæisk beskæftigelsesmarked
1998-1999

2001/2053 EMPL A5-0169/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes,
EØS-landenes, ansøgerlandenes og

Det Schweiziske Forbunds
parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Atomkraftsikkerhed femten år efter Tjernobyl-
ulykken og sundhedskonsekvenserne heraf

…/… Politiske
grupper

B5-0321/2001 Rådet, KOM, Ukraines, Belarus' og
Ruslands præsidenter og

parlamenter, generalsekretærerne for
FN, IAEA, WHO, UNSCEAR og

ICRP

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

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

2000/2026 PETI A5-0088/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

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

2001/2003 EMPL A5-0147/2001 Rådet, KOM, Udvalget for
Socialbeskyttelse, Udvalget for
Økonomisk Politik, Udvalget for

Beskæftigelse, arbejdsmarkedets
parter i EU

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

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

…/… LIBE B5-0340/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes
regeringer, Europarådet,
generalsekretæren for

verdenskonferencen mod Racisme

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

De fremtidige mål for uddannelsessystemerne …/… CULT B5-0341/2001 Medlemsstaternes regeringer, KOM SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen
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Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere
Kommissionens
referencedokum

ent med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

Situationen i Mellemøsten …/… Politiske
grupper

B5-0344/2001 Rådet, KOM, medlemsstaterne,
Israels regering og Knesset, lederen
af Den Palæstinensiske Myndighed
og Det Palæstinensiske Lovgivende

Råd

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Den transatlantiske dialog …/… Politiske
grupper

B5-0345/2001 Rådet, KOM, USA's præsident og
Kongres

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Situationen i Algeriet …/… Politiske
grupper

B5-0350/2001 Rådet, KOM, den algeriske regering SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Pressefrihed i verden …/… Politiske
grupper

B5-0356/2001 Rådet, KOM, Den Blandede
Paritetiske Forsamling AVS-EU, FN's

generalsekretær, Europarådet og
OSCE

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Situationen i Bosnien-Hercegovina, navnlig i Banja
Luka

…/… Politiske
grupper

B5-0357/2001 Rådet, KOM,  Den Høje
Repræsentant for Bosnien-

Hercegovina, formandskabet for
Bosnien-Hercegovina,

myndighederne i Den Bosnisk-
Kroatiske Føderation og Republika

Srpska samt NATO's
generalsekretær

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Cameroun …/… Politiske
grupper

B5-0358/2001 Rådet, KOM, formændene for Den
Blandede Parlamentariske

Forsamling AVS-EU, Camerouns
regering og OAU

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Handel med børn i Afrika …/… Politiske
grupper

B5-0359/2001 Rådet, KOM, UNICEF, formændene
for Den Blandede Parlamentariske

Forsamling AVS-EU, OAU og særlig
myndighederne i Benin og

regeringerne i landene i Vest- og
Centralafrika

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 149

Bulletin 03.09.2001 - DA - PE 304.998

Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere
Kommissionens
referencedokum

ent med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

Etiopien …/… Politiske
grupper

B5-0360/2001 Rådet, KOM, den etiopiske regering
og formændene for Den Paritetiske

Forsamling AVS-EU og OAU

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Oversvømmelserne i Frankrig …/… Politiske
grupper

B5-0382/2001 Rådet, KOM, Frankrigs regering og
parlament samt medlemmer af de

berørte regionalråd, departementsråd
og kommunalbestyrelser

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Nice-traktaten og Den Europæiske Unions fremtid 2001/2022 AFCO A5-0168/2001 Rådet, KOM, medlemsstaternes og
ansøgerlandenes regeringer og

parlamenter

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Miljøpolitik og bæredygtig udvikling: forberedelse af
Det Europæiske Råds møde i Göteborg

2000/2322 ENVI A5-0171/2001 Rådet, KOM SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Rådets og Kommissionens rejse til Korea …/… Politiske
grupper

B5-0398/2001 Rådet, KOM, Republikken Koreas
præsident, regering og parlament

samt Den Demokratiske
Folkerepublik Koreas præsident,

regering og parlament

SP(2001)2087 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen
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Bemærkninger

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

1998/0323
ENVI

COD ***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

100,00% 100,00% ingen æf. 54,29% 60,00% Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelsens samlede varighed: 2 år og 4
måneder

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

2000/0032
LIBE

COD ***I

100,00% 100,00% 87,50% ingen
æf.

ingen æf. 100,00% ingen æf. 94,44% 93,62% Vedtaget enstemmigt i Rådet.
Til retsakten er knyttet en erklæring fra
Kommissionen (47/01) støttet af ensidige
erklæringer (48/01) fra den belgiske, græske,
spanske, franske, italienske, luxembourgske,
østrigske og portugisiske delegation.

Vedtagelsens samlede varighed: 1 år og 2
måneder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
vedrørende betingelserne for værdipapirers
optagelse til officiel notering på en
fondsbørs samt oplysninger, der skal
offentliggøres om disse værdipapirer

2000/0174
JURI

COD ***I

forslag godkendt uden ændringsforslag
procedure uden afgivelse af betænkning

Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelsens samlede varighed:  8
måneder.
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Bemærkninger

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

2000/0070
EMPL

COD ***I

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Vedtaget enstemmigt i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed:  1 måned.

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

2000/0332
CULT

COD ***I

forslag godkendt uden ændringsforslag
procedure uden afgivelse af betænkning

Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelsens samlede varighed: 4
måneder.

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af
svig og forfalskning i forbindelse med andre
betalingsmidler end kontanter

1999/0190
LIBE

CNS *

forslag godkendt uden ændringsforslag Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 1 måned.
Initiativ fra Den Franske Republik med
henblik på vedtagelse af Rådets forordning
om fri bevægelighed for indehavere af visum
til længerevarende ophold

2000/0810
LIBE

CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 9
måneder.

Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af
afgørelser om udsendelse af
tredjelandsstatsborgere

2000/0819
LIBE

CNS *

initiativ forkastet Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 9
måneder.

Rådets afgørelse om fremsendelse af
udtagne prøver af ulovlig narkotika

2000/0826
LIBE

CNS *

ingen æf. ingen æf. 50,00% ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 52,63% 52,38% Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed:  4
måneder.
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Bemærkninger

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

2001/0038
JURI

CNS *

forslag godkendt uden ændringsforslag Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal.

Vedtagelsens samlede varighed: 3
måneder.

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

1999/0201
AGRI
CNS *

forslag godkendt uden ændringsforslag Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed:  16
måneder.

Rådets forordning om støtte til
bomuldsproduktionen

1999/0202
AGRI
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 2,27% 2,27% Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 1 år og 4
måneder.

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

2001/0043
AGRI
CNS *

ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Enstemmigt vedtaget i Rådet.
1 medlemsstat (F) stemte imod, og 1
medlemsstat (I) undlod at stemme.
Til retsakten er knyttet en erklæring (42/01) fra
Kommissionen.

Vedtagelsens samlede varighed: 3
måneder.

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

2000/0149
PECH
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 16,67% 16,67% Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal.
Til retsakten er knyttet en erklæring fra
Kommissionen (34/01), en fælles erklæring fra
Kommissionen og Rådet (35/01) samt en
fælles erklæring fra Spanien, Frankrig og
Irland (36/01).

Vedtagelsens samlede varighed: 10
måneder.
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Bemærkninger

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

2000/0171
PECH
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 9
måneder.

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

2000/0268
PECH
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% Vedtaget i Rådet med kvalificeret flertal. Til
retsakten er knyttet en fælles erklæring fra
Kommissionen og Rådet (37/01).

Vedtagelsens samlede varighed: 5
måneder.

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

2000/0333
CULT
CNS *

forslag godkendt uden ændringsforslag
procedure uden afgivelse af betænkning

Enstemmigt vedtaget i Rådet.

Vedtagelsens samlede varighed: 3
måneder.

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

2000/0240
LIBE

*

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

ingen æf. 50,00% ingen æf. 32,14% 34,38% Enstemmigt vedtaget i Rådet. Til retsakten er
knyttet en fælles erklæring fra Rådet og
Kommissionen (52/01) samt en erklæring fra
Kommissionen (53/01).

Vedtagelsens samlede varighed: 7
måneder.

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

2000/0273
PECH
CNS *

ingen æf. ingen æf. 100,00% 0,00% 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 50,00% Enstemmigt vedtaget i Rådet.
En medlemsstat (D) stemte imod.

Vedtagelsens samlede varighed: 3
måneder.

* * *
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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: 85
Type: http:

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

Page: 86
Type: mailto

Old: mailto:Jean-Francois.Bence@esc.eu.int
New: mailto:Jean-Francois.Bence@cese.europa.eu

Page: 88
Type: mailto

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

Page: 89
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 90
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 91
Type: mailto

Old: mailto:Maarit.Laurila@esc.eu.int
New: mailto:Maarit.Laurila@cese.europa.eu

Page: 92
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 93
Type: mailto

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

Page: 93
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 94
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 94
Type: mailto

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

Page: 95
Type: mailto

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

Page: 96
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 97
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 97
Type: mailto

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

Page: 98
Type: mailto

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

Page: 99
Type: mailto

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