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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

ET FRANSK MEDLEMS MANDATNEDLÆGGELSE

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

Nicolas SARKOZY(PPE/F)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 15. september 1999.

Parlamentet tog mandatnedlæggelsen til efterretning på plenarmødet den 4. oktober 1999.

Nicolas SARKOZY blev medlem af Europa-Parlamentet den 20. juli 1999 og tilhørte Gruppen for
Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater (PPE).

Han var medlem af Budgetudvalget.

* * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALGET AF ET SPANSK
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentets formand har modtaget officiel meddelelse om valget til Europa-Parlamentet
med virkning fra den 20. september 1999 af:

Juan Andrés NARANJO ESCOBAR

som træder i stedet for Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI (PPE/E), der er udnævnt til
næstformand for Europa-Kommissionen.

Parlamentet tog denne meddelelse til efterretning på plenarmødet den 4. oktober1999.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALGET AF ET FRANSK
MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET

På plenarmødet den 25. oktober 1999 tog Europa-Parlamentet valget af

Brice HORTEFEUX

i stedet for Nicolas SARKOZY (PPE/F) med virkning fra den 15. september 1999 til efterretning.

* * *
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SAMMENSÆTNINGEN AF DE POLITISKE GRUPPER

På mødet den 25. oktober 1999 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Marco FORMENTINI

med virkning fra den 5. oktober 1999 havde tilsluttet sig Det Europæiske Liberale og Demokratiske
Partis Gruppe (ELDR).

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
OKTOBER 1999

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget

tilbage af
spørgeren

Sp
a

o
da

Rådet 27 15 10 9 1 0

Kommissionen 59 15 43 13 1 0

I alt 86 30 53 22 2 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER 1999

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

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARNE, DOYLE

Jagt og fiskeri og andre
fritidaktiviteter

13.10.1999 22.01.2000 12

 8/99

9/99

168.513

168.514

Roy PERRY

Ward BEYSEN

Fastlæggelse af Europa-
Parlamentets hjemsted

Begrundelsen for at afholde sig fra
at stemme for eller imod Tampere-
beslutningen

26.10.1999

03.11.1999

18.02.2000

18.02.2000

13

1

Situationen den 29.10.1999
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UDVALG AF UNDERSØGELSER FORETAGET AF
GENERALDIREKTORATET FOR FORSKNING EFTER ANMODNING1

Nr. Emne Antal
sider

Sprog Dato

Sammenlignende Ret, Budget og Kultur

                                                
1 NB. Hvis en undersøgelse foreligger på flere sprog, nævnes originalsproget først.

(DORSALE) = Analytisk notat udarbejdet af DG IV om foreslået lovgivning.
Kopier af disse undersøgelser kan fås ved henvendelse til W.I.P. Service, DG IV,
Schuman 6/25
Luxembourg, FAX (352) 4300 – 22506. (Venligst oplys det ønskede sprog)

98/12/031 "Software protection" – Directives,
propositions de directives communautaires et
les normes existant en Italie

5 FR Apr 99

99/02/052 Ausschüsse im Repräsentantenhaus und Senat
der USA und deren Zuständigkeiten

5 DE Apr 99

99/04/018 1) Bilan de la législature: Le statut des
assistants parlementaires auprès du PE – 2) La
réforme du règlement - 3) Bilan de la
législature: Renforcement des procédures
pour le contrôle du budget

11 FR Apr 99

Internationale& InstitutionelleAnliggender

99/01/053 Customs union and financial cooperation with
Turkey

10 EN Feb 99
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99/01/056 South Africa : political and economic
situation and EU-South Africa relations

18 EN Feb 99

99/02/010 Briefing note on the EU-US banana dispute 8 EN Apr 99

99/02/050 Briefing note on the former Yugoslav
Republic of Macedonia

8 EN Feb 99

99/03/058 Statut des Députés 1 FR Mar 99

99/03/065 Briefing note on the Millennium Round 7 EN Mar 99

99/04/014 Briefing note on EU-US Dispute on hush kits
for reducing aircraft noise

8 EN Apr 99

Social Anliggender, Kvinder, Sundhed og Kultur

99/03/006 List of reports of the committee on
employment and social affairs (September
1994 – February 1999)

10 EN Mar 99

99/03/057 Breast Implants 4 EN Apr 99

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 88/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Sharm-El-Sheikh-memorandummet

Bruxelles, den 7. september 1999

Den Europæiske Union lykønsker premierminister Barak og præsident Arafat med afslutningen af
de vanskelige forhandlinger mellem parterne i Wye River-aftalen. Memorandummet er et vigtigt
skridt, der genskaber tilliden og skaber ny optimisme med hensyn til, at der kan indledes
forhandlinger om den endelige status.

EU støtter fuldt og helt fredsprocessen i Mellemøsten og er rede til at fremme forhandlingerne og
gennemførelsen af de eksisterende aftaler.

EU håber, at memorandummet vil bane vej for en endelig, retfærdig, varig og samlet fred inden for
en rimelig tidsramme. Man bør nu udnytte alle spor i fredsprocessen ved at tage konkrete skridt.

Udenrigsminister Tarja Halonen har i dag på Den Europæiske Unions vegne sendt et brev til
præsident Arafat, hvori han giver udtryk for støtte til Sharm-El-Sheikh-memorandummet.

* * *
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Nr. 89/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne, fra de central-
og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union,

de associerede lande Cypern og Malta samt
de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om forbud mod levering og salg af olie og olieprodukter til
 Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ) og
supplerende restriktive foranstaltninger mod

Forbundsrepublikken Jugoslavien

Bruxelles, den 10. september 1999

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 1999/604/FUSP, som
Rådet fastlagde den 3. september 1999 i henhold til artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske
Union om ændring af fælles holdning 1999/273/FUSP om forbud mod levering og salg af olie og
olieprodukter til Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ)og fælles holdning 1999/318/FUSP om
supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien. De vil sikre, at
deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 90/99

Erklæring fra Den Europæiske Union,
de associerede lande i Central- og Østeuropa,

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

om bidrag til snarlig ikrafttræden af
det altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT)

Bruxelles, den 16. september 1999

De associerede lande i Central- og Østeuropa og de associerede lande Cypern og Malta samt Island
og Norge, EFTA-lande, der er medlemmer af EØS, erklærer, at de tilslutter sig målene i den fælles
holdning fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union den 29. juli 1999 på grundlag af artikel 15 i
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traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende Den Europæiske Unions bidrag til snarlig ikraft-
træden af det altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT). De vil sørge for, at deres
nationale politik er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 91/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om resultatet af folkeafstemningen om civil overenskomst og fred i det algierske samfund

Bruxelles, den 21. september 1999

Den Europæiske Union glæder sig over resultatet af den folkeafstemning, der blev holdt den 16.
september i Algeriet, og som gav udtryk for det algeriske folks støtte til præsident Bouteflikas
vision om national forsoning og fred.

Den Europæiske Union håber, at Algeriet omsider vil være i stand til at lægge de voldsudgydelser
bag sig, som folket har lidt under i årevis, og indlede en national genopbygningsproces, der kan
tilføre den politiske stabilitet, der er nødvendig for at fremme økonomiske og sociale fremskridt.

Den Europæiske Union bekræfter, at den er parat til at støtte og fremme reformprocessen i Algeriet,
navnlig gennem Euro-Middelhavs-samarbejdet, som bl.a. bør omfatte en snarlig genoptagelse af
forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavs-associeringsaftale. EU tillægger fortsættelsen
af den politiske dialog, der er indledt med Algeriet, stor betydning og ser frem til det møde på
ministerniveau med deltagelse af EU-trojkaen, der skal afholdes den 3. november i år i Algier.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER16

PE 168.305- DA -Bulletin 15.11.1999
Redaktionen slut : 05.11.1999

Nr. 92/99

Erklæring fra Den Europæiske Union og Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,
Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Rumænien, Den Slovakiske Republik og Slovenien,

de associerede lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem af EØS,
om Indonesien

Bruxelles, den 21. september 1999

Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Rumænien, Den Slovakiske
Republik og Slovenien, de associerede lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem
af EØS, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning vedrørende restriktive foran-
staltninger mod Indonesien. De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med
denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 93/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 22. september 1999

I sin erklæring af 3. september 1999 noterer Den Europæiske Union sig, at Lusaka-aftalen er blevet
undertegnet, og erklærede sig rede til at støtte gennemførelsen af aftalen, hvis alle parter selv gen-
nemfører den i overensstemmelse med de fastsatte betingelser.

EU er dog fortsat alvorligt bekymret over forsinkelserne i parternes gennemførelse af aftalen og den
fortsatte militære aktivitet og fjendtlige propaganda. De væsentlige krav for aftalens gennemførelse
er ikke blevet opfyldt: f.eks. er der endnu ikke blevet udpeget repræsentanter til den fælles militær-
kommission, og parterne er ikke blevet enige om en kontaktperson, der skal fremme den nationale
dialog.

EU opfordrer derfor kraftigt parterne til at opfylde aftalens indhold og tidsplan fuldt ud, idet den er
det instrument, der er forhandlet med henblik på en fredelig løsning på konflikten. EU opfordrer
også FN og OAU til at gøre alt for at støtte aftalens gennemførelse.
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EU er fortsat villig til at støtte forskellige faktorer, der bidrager til aftalens gennemførelse, så som
fredsbevarende operationer i FN- og OAU-regi, den fælles militærkommission, den nationale dia-
log, flygtninge og fordrevnes hjemvenden til deres hjemlande samt demokratiseringsprocessen,
genopretning og genopbygning i Den Demokratiske Republik Congo.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern og Malta, der ligeledes er
associerede lande, og de EFTA-lande, der er medlemmer af EØS, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 94/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende situationen i Øst- og Vesttimor

Bruxelles, den 21. september 1999

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de fremskridt, der er gjort i udstationeringen af den
internationale styrke i Østtimor. Det beviser det internationale samfunds vilje til at finde en fredelig
og varig løsning på Østtimor-spørgsmålet med udgangspunkt i det østtimoriske folks
selvbestemmelse. Frygt afløses af håb i Østtimor.

Vi påskønner og støtter fortsat den indsats, som generalsekretæren og FN's mission i Østtimor gør
for at videreføre høringsprocessen hen imod Østtimors uafhængighed.

Den Europæiske Union værdsætter bidragene fra de FN-medlemsstater, der har stillet tropper og
logistisk støtte til rådighed for den internationale styrke. Det er særlig vigtigt for at operationen kan
lykkes, at stater i området deltager. Vi vil gerne give udtryk for vores påskønnelse af det bidrag,
som de asiatiske lande og især Asean-landene har ydet til etableringen af den internationale styrke.
Det viser klart, at de er interesseret i at bevare fred og sikkerhed i området.

I den forbindelse påskønner vi også den indonesiske regerings samarbejde med den internationale
styrke. En fuldstændig og snarlig tilbagetrækning af de indonesiske væbnede styrker fra Østtimor
samt en hurtig inddæmning og afvæbning af alle paramilitære elementer i området er altafgørende
for, at operationen kan virkeliggøre sine umiddelbare mål, nemlig at beskytte civilbefolkningen og
gøre det muligt at indlede en hurtig, storstilet humanitær bistand.

EU er fortsat alvorlig bekymret over den humanitære situation i Østtimor og navnlig i Vesttimor.
EU appellerer igen til, at internationale humanitære organisationer får øjeblikkelig, sikker adgang til
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både Øst- og Vesttimor. Flygtninge i Vesttimor må frit kunne beslutte, om de ønsker at vende
tilbage til Østtimor. De indonesiske myndigheder er fortsat ansvarlige for deres sikkerhed og
humanitære behov. Det internationale samfund er parat til at hjælpe de indonesiske myndigheder.

EU støtter anmodninger om, at der nedsættes en international undersøgelseskommission, der skal
undersøge sager, hvor den humanitære folkeret angiveligt er blevet overtrådt. Det kan ikke
tolereres, at grusomheder forbliver ustraffet.

* * *

Nr. 95/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
i anledning af, at Victor Gonchar,

næstformand for den 13. øverste Sovjet i Belarus, er forsvundet

Bruxelles, den 23. september 1999

Den Europæiske Union er dybt bekymret over, at Victor Gonchar, næstformand for den 13. øverste
Sovjet i Belarus, er forsvundet den 16. september om aftenen.

Under henvisning til de forsikringer, der blev afgivet under drøftelserne i Minsk mellem
repræsentanter for EU's og Belarus' myndigheder, opfordrer Den Europæiske Union Belarus'
myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at finde frem til Victor Gonchars
opholdssted og sørge for hans sikkerhed. EU forventer, at disse undersøgelser vil føre til resultater i
meget nær fremtid. Den Europæiske Union erindrer også om, at den tidligere formand for
centralbanken Tamara Vinnikovas, og den tidligere indenrigsminister general Jurij Zakharenkos
forsvinden stadig er uopklaret.

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 EØS, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 96/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om
afmilitarisering af Kosovos Befrielseshær

Bruxelles, den 23. september 1999

Den Europæiske Union glæder sig over  meddelelsen fra KFOR-kommandoen om, at Kosovos
Befrielseshær nu har opfyldt  sin forpligtelse til at nedlægge våbnene. Den Europæiske Union
glæder sig også over oprettelsen af det multietniske Kosovo-beskyttelseskorps, der som politisk
myndighed har De Forenede Nationers mission i Kosovo, som er under operationel kontrol af
KFOR, og som skal bistå UNMIK med beskyttelse i civile nødsituationer. Dette humanitære
redningskorps skal lette overgangen til det civile samfund for de tidligere medlemmer af Kosovos
Befrielseshær.

Den Europæiske Union forventer fuld og ubetinget overholdelse af aftalerne og støtter fuldt ud
KFOR i implementeringen af dem. Dette vil bane vej for en stabiliserings- og afmilitariseringspro-
ces i Kosovo, udvikling af civile institutioner og samarbejde mellem etniske grupper. Den Europæi-
ske Union er fast besluttet på at bistå Kosovos befolkning i deres bestræbelser på at skabe et demo-
kratisk, multietnisk og pluralistisk Kosovo, der bygger på retssikkerhed og fuld respekt for menne-
skerettighederne samt genoprettelse af tilliden imellem Kosovos befolkningsgrupper.

* * *

Nr. 97/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Den Koreanske Halvø

Bruxelles, den 29. september 1999

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed den erklæring, som Den Demokratiske Folkere-
publik Korea for nylig fremsatte om stop for testaffyringer af missiler, mens der pågår samtaler
mellem USA og DPRK. EU har en forventning om, at dette skridt vil være indledningen til
konkrete resultater på ikke-spredningsområdet.
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Dialog er den bedste måde at mindske spændinger og fremme regional stabilitet på. De seneste kon-
struktive samtaler mellem USA og DPRK har haft en positiv indflydelse i retning af normaliserede
forbindelser mellem USA og DPRK.

EU minder om, at en meningsfuld dialog mellem Nordkorea og Sydkorea er afgørende for varig
fred på halvøen. EU bekræfter sin støtte til forpligtelsespolitikken og opfordrer de to lande til at
genoptage deres direkte dialog uden forhåndsbetingelser. EU er rede til fortsat at støtte de interna-
tionale bestræbelser på at fremme stabilitet og fred i området og er parat til en ny dialogrunde med
DPRK.

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. 98/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om tvangsforflyttelsen af civile i Burundi

Bruxelles, den 8. oktober 1999

Den Europæiske Union beklager dybt, at vold og intern konflikt er blusset op igen i de seneste uger
i Burundi, især i landets sydlige del omkring hovedstaden Bujumbura.

Den Europæiske Union er foruroliget over oprørernes fornyede angreb, der først og fremmest har
ramt civilbefolkningen.

EU er også særdeles bekymret over, at Burundis hær for nylig har tvangsforflyttet omkring
260 000 civile i omegnen af Bujumbura.

Den Europæiske Union beklager den krænkelse af menneskerettighederne, det tab af menneskeliv
og den materielle ødelæggelse, der har kendetegnet denne operation. EU beklager den angst og
lidelse, som civilbefolkningen blev udsat for under tvangsforflyttelsen til opsamlingsområderne.

Den Europæiske Union opfordrer Burundis regering til at bringe tvangsforflyttelsen til ophør og
lade folk vende tilbage til deres ejendom hurtigst muligt. EU opfordrer regeringen til i mellemtiden
at give befolkningen bedre sanitære forhold og bedre indkvartering.
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EU noterer sig, at Burundis regering har sikret FN-repræsentanter og internationale ikke-statslige
organisationer fri adgang til alle de pågældende lejre, således at de kan yde humanitær bistand. EU
anmoder Burundis myndigheder om fortsat at sikre Højkommissariatet for Menneskerettigheder og
dets observatører samme adgang.

Den Europæiske Union håber, at alle oprørsbevægelserne i Burundi vil slutte sig til Arusha-
fredsprocessen, og at alle parter i konflikten i Burundi vil vælge forhandlingens vej i stedet for vold
og konflikt.

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

* * *

Nr. 99/99

Ved reaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt dette dokument

* * *

Nr. 100/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den interne togolesiske dialog og fremme af denne dialog

Bruxelles, den 12. oktober 1999

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de fremskridt, der skete i juli under drøftelserne om
den politiske situation i Togo mellem parterne i Togo og med bistand fra kontaktpersoner fra Den
Europæiske Union og de fransktalende landes organisation (OIF) samt sikkerhedseksperter. Disse
fremskridt førte til Lomé-rammeaftalen af 29. juli 1999.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Togo til at sørge for en effektiv gennemførelse af
bestemmelserne i rammeaftalen. Gennemførelsen bør ske i god tro og under overholdelse af
menneskerettighederne.

Den Europæiske Union er rede til at støtte kontaktpersonernes mission inden for Lomé-
konventionens rammer og i overensstemmelse med bestemmelserne heri, idet den har tillid til, at
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dette vil føre til genoprettelse af demokratiet i Togo og hermed til en normalisering af forbindel-
serne mellem Den Europæiske Union og Togo.

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

* * *

Nr. 101/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om fredsprocessen i Guatemala

Bruxelles, den 11. oktober 1999

1. Den Europæiske Union ser med tilfredshed på det "fredsmøde", som "Comission de
Acompanamiento" har indkaldt til, og som endnu et udtryk for den fælles indsats, som forskellige
sektorer i det guatemalanske samfund gør for at fremme gennemførelsen af fredsaftalerne. EU lyk-
ønsker alle, der har medvirket til de hidtidige resultater i fredsprocessen.

2. Fredsprocessen blev indledt for over ti år siden parallelt med demokratiseringsprocessen. Af-
slutningen af den væbnede konflikt og undertegnelsen af fredsaftalerne kom i stand på baggrund af
de bestræbelser, som skiftende regeringer gjorde i samarbejde med sociale, økonomiske og politiske
organisationer. På samme måde kræver gennemførelsen af fredsaftalerne en fælles og vedvarende
indsats fra alle sektorer i det guatemalanske samfund, for at de aftalte foranstaltninger og mål kan
virkeliggøres på et permanent grundlag, herunder bl.a. fuld respekt for menneskerettighederne, lige
muligheder for den indfødte befolkning, reform af retssystemet, skattereform og forsoning baseret
på sandhed.

3. EU har givet fuldt tilsagn om at støtte gennemførelsen af fredsaftalerne, samtidig med at den
erkender, at den guatemalanske befolkning selv må påtage sig den største del af  indsatsen for at ud-
rydde de underliggende årsager til den væbnede konfrontation. EU er rede til at fortsætte sin indsats
for at hjælpe med at indføre de dybtgående forandringer, der er nødvendige for at sikre en varig
fred, idet den går ud fra, at Guatemala er fuldt indstillet på at gå videre med fredsprocessen.
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4. EU opfordrer derfor alle guatemalanere til klart at forpligte sig til en fortsættelse af fredspro-
cessen og en fuldstændig gennemførelse af fredsaftalerne.

* **

Nr. 102/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 11. oktober 1999

Den 16. juli 1999 erklærede Den Europæiske Union sig villig til at støtte Lusaka-aftalen, hvis alle
parter selv overholdt aftalens betingelser. EU erklærer sig på ny fast besluttet på at støtte gennemfø-
relsen af aftalen i dens forskellige delelementer, herunder den fælles militærkommission og den na-
tionale dialog, de fredsbevarende operationer i FN- og OAU-regi, flygtningenes og de fordrevnes
hjemvenden til deres hjemlande samt demokratiseringsprocessen, genopretningen og genopbygnin-
gen i Den Demokratiske Republik Congo.

EU er fortsat bekymret over, hvor langsomt det går med at gennemføre hovedbestemmelserne i af-
talen og oprette de organer og mekanismer, der skal stå for gennemførelsen. Den opfordrer kraftigt
parterne til at støtte den skrøbelige fredsproces og forhindre, at der igen udbryder konflikt.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at det første møde i den fælles militærkommission,
som er et centralt element i Lusaka-aftalen, finder sted den 11. oktober 1999, og overvejer finansielt
at støtte kommissionen, så snart den er klar til at indlede sin virksomhed.

* * *
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Nr. 103/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om mordet på medlemmer af en humanitær mission i Burundi

Bruxelles, den 18. oktober 1999

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt den fornyede opblussen af vilkårlig vold i Burundi, hvis
ofre for størstepartens vedkommende fortsat er befolkningen i dette land.

Den Europæiske Union er navnlig oprørt over angrebet på en humanitær mission i Rutana-
provinsen tirsdag den 12. oktober og fordømmer dette angreb. Den er forfærdet over massakren på
flere medlemmer af denne mission, burundiere såvel som udlændinge og heriblandt  to repræsen-
tanter for FN-organisationer, og udtrykker sin deltagelse over for ofrenes familie.

Den opfordrer til, at gerningsmændene til denne massakre stilles for retten.

Den Europæiske Union vil gerne rette en yderligere indtrængende appel til alle parter i Burundi om
øjeblikkelig at bringe alle voldshandlinger til ophør og hurtigt nå til enighed om betingelserne for
en våbenhvile og en tilbagevenden til intern fred, forsoning og demokrati i Burundi.

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

* * *

Nr. 104/99

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt dette dokument.

* **
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Nr. 105/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
og fra 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, om Burma/Myanmar

Bruxelles, den 15. oktober 1999

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, erklærer, at de tilslutter sig målene i Rådets fælles holdning om
Burma/Myanmar. De vil sørge for, at deres nationale politikker stemmer overens med den fælles
holdning.
Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkomment.

* * *

Nr. 106/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om forlængelsen af
våbenstilstanden i Sudan

Bruxelles, den 21. oktober 1999

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed den sudanske regerings og Det Sudanske Folks
Befrielseshærs beslutning om at forlænge våbenstilstanden i det sydlige Sudan med yderligere tre
måneder. Den Europæiske Union anser dette for at være et vigtigt tiltag med henblik på at forbedre
og sikre leveringen af humanitær bistand i de krigsramte områder samt et positivt skridt hen imod
en atmosfære, der bidrager til at opnå varig fred.

Den Europæiske Union gentager sin opfordring til begge parter om at indgå en permanent og
omfattende humanitær våbenstilstand og om omgående at genoptage fredsforhandlingerne i
Nairobi, således som det blev besluttet under den sidste forhandlingsrunde inden for IGAD-
fredsprocessen.
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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. 107/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den afgørelse, som Folkets Rådgivende Forsamling i Indonesien

har truffet vedrørende Østtimor

Bruxelles, den 21. oktober 1999

Den Europæiske Union glæder sig over, at Folkets Rådgivende Forsamling (MPR) i Indonesien den
19. oktober erklærede det dekret, hvorved Østtimor i 1978 blev indlemmet i Indonesien, for ugyl-
digt. Denne afgørelse er et betydningsfuldt skridt i den FN-ledede proces, der skal føre til ordninger
for en fredelig og velordnet overførsel af myndigheden i Østtimor til De Forenede Nationer.

EU ser sammen med det internationale samfund frem til en glat og fredelig overgang for Østtimor
til fuld uafhængighed og stoler på, at Indonesiens regering fuldt ud vil medvirke hertil.

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

* * *
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Nr. 108/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om situationen i Belarus

Bruxelles, den 21. oktober 1999

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de voldelige episoder under demonstrationen den
17. oktober i Minsk.

Den Europæiske Union kræver øjeblikkelig løsladelse af de politikere, der blev arresteret efter
demonstrationen, navnlig hr. Statkevitch, og af dem, der tidligere er blevet tilbageholdt.

Den Europæiske Union gentager, at den lægger vægt på en virkelig politisk dialog, der endnu ikke
er etableret i praksis, og som skal sigte mod at skabe de nødvendige forudsætninger for, at der kan
holdes frie, demokratiske valg under internationale observatørers kontrol. Kun gennem sådanne
valg kan det belarussiske folk opnå en reel politisk legitimitet.

Den Europæiske Union afviser den ensidige opfattelse af begivenhederne, som går ud på, at hele
ansvaret ligger på oppositionen, og at demonstrationen skulle være organiseret med økonomisk
støtte fra vesten.
De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Cypern og
Malta, der også er associerede, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 109/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsidentvalgene i Indonesien

Bruxelles, den 22. oktober 1999

Den Europæiske Union lykønsker KH Abdurrahman Wahid og Megawati Soekarnoputri med valget
til henholdsvis præsident og vicepræsident i Indonesien. Valget blev gennemført på en gennemsig-
tig og demokratisk måde, og førte således Indonesien frem til begyndelsen på en ny æra. Valgene
repræsenterer en ny afgørende etape efter junivalget på Indonesiens vej til demokrati.
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Indonesien står stadig over for vældige udfordringer. Vi tror på, at de nye ledere kan sikre den sta-
bilitet og tillid, som  landet behøver for at kunne gå mod en bedre fremtid. Vi ønsker præsident
Wahid og vicepræsident Megawati udholdenhed og visdom i udførelsen af deres opgaver.

Den Europæiske Union ser også frem til udnævnelsen af den nye regering, således at de økonomi-
ske og demokratiske reformer kan fortsætte. Den Europæiske Union erklærer sig rede til at sam-
arbejde tæt med Indonesiens nye regering.

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.

* * *
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KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES
REGERINGER

UDNÆVNELSE AF FORMANDEN FOR OG MEDLEMMERNE AF
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Den 15. september 1999 fremsendte formanden for Konferencen mellem Repræsentanterne for
Medlemsstaternes Regeringer til orientering for Europa-Parlamentet bekræftet kopi af afgørelsen
om udnævnelse af

Romano PRODI

til formand for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

og af

Michel BARNIER
Frits BOLKESTEIN
Philippe BUSQUIN
David BYRNE
Loyola DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI
Anna DIAMANTOPOULOU
Franz FISCHLER
Neil KINNOCK
Pascal LAMY
Erkki LIIKANEN
Mario MONTI
Poul NIELSON
Christopher PATTEN
Viviane REDING
Michaele SCHREYER
Pedro SOLBES MIRA
Günter VERHEUGEN
António VITORINO
Margot WALLSTRÖM

til medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

for perioden fra den 16. september 1999 til den 22. januar 2000 og for perioden fra den 23. januar
2000 til den 22. januar 2005.

* * *
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UDNÆVNELSE AF EN DOMMER VED
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

Den 17. september 1999 fremsendte formanden for Konferencen mellem Repræsentanterne for
Medlemsstaternes Regeringer til orientering for Europa-Parlamentet bekræftet kopi af afgørelsen
om udnævnelse af

Fidelma MACKEN

til dommer ved EF-Domstolen fra datoen for hendes edsaflæggelse til og med den 6. oktober 2003.
Fidelma MACKEN træder i stedet for John MURRAY, der har nedlagt sit hverv, for den resterende
del af dennes embedsperiode.

* * *
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A. VEDTAGNE BESLUTNINGER OG AFGØRELSER 1

MØDEPERIODEN FRA DEN 4. TIL DEN 7. OKTOBER 1999
(Strasbourg I)

Den fælles beslutningsprocedure

Bekræftelse af førstebehandling

INDU/WESTENDORP og CABEZA (A5-0008/1999/ÆNDR)
6/10/1999 P: II/7
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer
inden for området industripolitik, eksterne økonomiske forbindelser, forskning og energi
(meddelelse fra Kommissionen til  Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-
traktatens ikrafttræden) (se listen i bilag I)
SEK(1999)581, C4-0219/1999

                                                
1 Del A i denne liste er udarbejdet af Afdelingen for Akters Gennemførelse

(DG IV, direktorat B,  tlf. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

P =  Protokol (foreløbig udgave, sidetal henviser til fransk udgave)   FF =  Fuldstændigt forhandlingsreferat (foreløbig
udgave)

Oversigt over vedtagne beslutninger og afgørelser

COD
14%

AVC
4%

CNS
 39%

AA
43%

COD: Fælles beslutningsprocedure AVS: Samstemmende udtalelse CNS: Høring AA: Andre akter

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0014/1999)
6/10/1999 P: II/8
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer
inden for området miljø- og sundhedsanliggender og forbrugerpolitik (meddelelse fra
Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens
ikrafttræden) (se listen i bilag II)
SEK(1999)581, C4-0219/1999

Andenbehandling

•  Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

INDU/AHERN (A5-0015/1999)
6/10/1999 P: II/14
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-117, 3-082
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning (EF) nr. 25/1999
med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../1999/EF om et
flerårigt program for fremme af energieffektiviteten (Save) (1998-2002)
7123/1/1999 - C5-0033/1999 - 1997/0371

INDU/LANGEN (A5-0016/1999)
6/10/1999 P: II/10
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-105, 3-080
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning (EF) nr. 29/1999
fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../1999/EF om
et flerårigt program til fremme af vedvarende energikilder i Fællesskabet (Altener) (1998-2002)
7122/1/1999 - C5-0032/1999 - 1997/0370

Proceduren med samstemmende udtalelse

DEVE/KINNOCK (A5-0020/1999)
6/10/1999 P: II/18
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-139, 2-141, 3-087
Europa-Parlamentets afgørelse om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af
en aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Sydafrikanske Republik
8731/1999 – KOM(1999) 245 – C5-0154/1999 –1999/0112
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Høringsprocedure

•  Godkendelse uden ændringer

LIBE/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/4
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg
10097/1999 – C5-0090/1999–1999/0810

LIBE/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/4
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Rådets afgørelse  om ændring af Rådets retsakt af 3. december 1998 om vedtagelse af vedtægten for
Europols personale, med hensyn til fastsættelse af vederlag, pensioner og andre beløb i euro
10098/1999 – C5-0089/1999 - 1999/0811

INDU/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/4
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Udkast til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag IV (energi) til EØS-
aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen
SEK(1999) 780 – C5-0060/1999 - 1999/0807

INDU/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/5
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Udkast til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag IV (energi) til EØS-
aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen
SEK(1999) 781 – C5-0061 - 1999/0808

INDU/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/5
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Udkast til  afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag I (dyre- og
plantesundhed) til EØS-aftalen
SEK(1999) 986 – C5-0100/1999 - 1999/0812
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INDU/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/5
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Udkast til  afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag I (dyre- og
plantesundhed) til EØS-aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen
SEK(1999) 1037 – C5-0101/1999 - 1999/0813

INDU/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/6
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Udkast til  afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg om ændring af bilag I (dyre- og
plantesundhed) til EØS-aftalen - Udkast til Fællesskabets fælles stillingtagen –
SEK(1999) 1050 – C5-0102/1999 - 1999/0814

AGRI/procedure uden betænkning
6/10/1999 P: II/6
Rådets holdning : procedure uden forhandling
Kommissionens holdning : procedure uden forhandling
Forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 91/666/EØF om oprettelse af EF-
beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner
KOM(1999) 290 – C5-0126/1999 - 1999/0121

•  Godkendelse med ændringer

INDU/MARTIN (A5-0017/1999)
6/10/1999 P: II/19
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-089
Forslag til Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Bulgarien
KOM(1999) 403 - C5-0098/1999 - 1999/0165

INDU/MARTIN (A5-0018/1999)
6/10/1999 P: II/23
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-089
Forslag til Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien
KOM(1999) 404 - C5-0099/1999 - 1999/0166
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INDU/MARTIN (A5-0019/1999)
6/10/1999 P: II/27
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-089
Forslag til Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Rumænien
KOM(1999) 405 - C5-0097/1999 - 1999/0167

Beslutninger på baggrund af redegørelser fra andre institutioner

PPE, PSE, ELDR, V/ALE, GUE/NGL og Muscardini (B5-0121, 0122, 0126, 0137  0139/1999)
6/10/1999 P: II/31
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning : FF: 2-065, 2-080
Beslutning om den internationale konference om aids i Lusaka (Zambia)

PPE, PSE, ELDR, V/ALE og Muscardini (B5-0120, 0124, 0129 og 0140/1999)
6/10/1999 P: II/34
Rådets holdning: FF: 3-008, 3-042
Kommissionens holdning : FF: 3-009, 3-043
Beslutning om Tyrkiet

V/ALE, PSE, ELDR, PPE, GUE/NGL og Muscardini (B5-0119, 0125, 0130, 0134 og 0136/1999)
6/10/1999 P: II/37
Rådets holdning: FF: 3-047, 3-070
Kommissionens holdning : FF: 3-049, 3-071
Beslutning om Sharm el Sheikh-aftalen og genoptagelsen af fredsprocessen i Mellemøsten

Beslutninger om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE og PPE (B5-0142, 0149, 0158, 0168 og 0177/1999)
7/10/1999 P: II/3
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-018
Beslutning om krigen i Tjetjenien

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE og PPE (B5-0143, 0152, 0157, 0163 og 0175/1999)
7/10/1999 P: II/6
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-029
Beslutning om den første årlige revision af EU-adfærdskodeksen om våbeneksport  eller
-overførsel
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ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE og PPE (B5-0144, 0155, 0159, 0169 og 0171/1999)
7/10/1999 P: II/8
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-062
Beslutning om afstemningen om en resolution i FN’s Generalforsamling om indførelse af et
verdensomspændende moratorium for eksekvering af dødsstraf

ELDR, PSE, V/ALE og PPE (B5-0145, 0153, 0167 og 072/1999)
7/10/1999 P: II/9
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-062
Beslutning om de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne på Molukkerne i Indonesien

ELDR, PSE, V/ALE og PPE (B5-0146, 0154, 0164 og 0173/1999)
7/10/1999 P: II/12
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-062
Beslutning om situationen i Belarus

ELDR, PSE, V/ALE og PPE (B5-0147, 0151, 0166 og 0174/1999)
7/10/1999 P: II/14
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-062, 4-065
Beslutning om overgreb mod roma og andre mindretal i det nye Kosovo

UEN, ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE og PPE (B5-0148, 0156, 0160 og 0176/1999)
7/10/1999 P: II/16
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-078
Beslutning om flyulykken i Ustica

ELDR, PSE, GUE/NGL, V/ALE og PPE (B5-0141, 0150, 0161 og 0170/1999)
7/10/1999 P: II/18
Rådets holdning : ingen
Kommissionens holdning : FF: 4-092
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PPE, PSE og V/ALE (B5-0118/1999)
7/10/1999 P: II/18
Rådets holdning : FF: 3-206, 3-227
Kommissionens holdning : FF: 3-207, 3-228, 3-230
Beslutning om klimaændringer: forberedelser til gennemførelse af Kyoto-protokollen
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Bilag I

12. november 19962 : forslag til Rådets direktiv om indførelse af rationelle planlægningsmetoder i
elektricitets- og gasdistributionssektoren (KOM(1995) 369 - C4-0030/1996 - 1995/0208(COD) –
tidligere 1995/0208(SYN))

Bilag II

1. april 19983 : forslag til Rådets direktiv om begrænsning af nitrogenoxidemissionerns (NOx) fra
civile subsoniske jetfly (KOM(1997) 629 - C4-0107/1998 - 1997/0349 (COD), tidligere
1997/0349(SYN))

18. februar 19984 : forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
89/662/EØF om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af
det indre marked, med det formål at styrke denne kontrol (KOM(1997) 643 - C4-0659/1997 -
1997/0334 (COD))

16. december 19985: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
95/53/EF om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet (KOM(1998)
602 - C4-0614/1998 - 1998/0301(COD))

23. april 19826: forslag til Rådets beslutning om generelle principper for opstilling af
mikrobiologiske kriterier vedrørende levnedsmidler og foderstoffer, herunder produktionsvilkårene,
inden for det veterinære område, levnedsmiddelområdet og foderstofområdet (KOM(1981) 495 –
1-0574/1981 - 1981/1104(COD), tidligere 1981/1104(CNS))

* * *

                                                
2 EFT C 362 af 2.12.1996, s. 65.
3 EFT C 138 af 4.5.1998, s. 84.
4 EFT C 80 af 16.3.1998, s. 90.
5 EFT C 98 af 9.4.1999, s. 150.
6 EFT C 125 af 17.5.1982, s. 161.
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SPØRGETID (B5-0030/99)                                                           den 5. og 6. oktober 1999

30 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Alexandros ALAVANOS Afgørelse om genopbygning af jordskælvsramte områder
i Grækenland

H-0464/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Strukturfondene H-0466/99

Maj THEORIN Kvinders rettigheder og ligestilling H-0471/99

Anneli HULTHÉN Ensartet indberetning af narkotikastatistikker H-0473/99

Esko SEPPÄNEN En fælles politik H-0475/99

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Overfald på homoseksuelle H-0477/99

Ole KRARUP Danmarks andel i ECB's kapital H-0480/99

Gorka KNÖRR BORRÀS Manglende gennemførelse af forordning 1239/98 om
begrænsning og afskaffelse af drivgarn

H-0481/99

María IZQUIERDO
ROJO

Folkeafstemning om national forsoning i Algeriet H-0484/99

Bernd POSSELT Aftale med Kroatien H-0488/99

Pierre SCHORI Front Nationals nationale udrensning H-0497/99

Gerard COLLINS Perifere øområder H-0499/99

Pat GALLAGHER Afgiftsfrit salg H-0501/99

Brian CROWLEY Nyt EU-program til bekæmpelse af fattigdom H-0505/99

Jonas SJÖSTEDT Åbne rådsmøder H-0511/99
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Alexandros ALAVANOS Kontrol med henblik på bevarelse af bygningsfaciliteter i
Grækenland

H-0465/99

Hervé NOVELLI Risikoen for en humanitær katastrofe i Afghanistan H-0470/99

Bernd POSSELT Fremme af Slovakiet H-0489/99

Pierre SCHORI Støtte til civilbefolkningen i Serbien H-0498/99

Niels BUSK Importforbuddet mod amerikansk hormonkød H-0514/99

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Fru REDING

Charlotte
CEDERSCHIÖLD EFT's tilgængelighed H-0463/99

Jan ANDERSSON Kommissionens planer med hensyn til bekæmpelse af
narkotikamisbrug samt doping inden for idrætten

H-0469/99

Ioannis MARINOS Sensibilisering af de europæiske borgere vedrørende EU H-0478/99

Hr. PATTEN

Olivier DUPUIS Afholdelse af det første årlige indisk-europæiske
topmøde

H-0494/99

Glenys KINNOCK Den Fælles Forvaltningstjeneste for Fællesskabets
bistand til tredjelande (RELEX- Tjenesten)

H-0496/99

Richard HOWITT Kommissionens aktioner til begrænsning af våbensalg og
fremme af nedrustning

H-0516/99

David MARTIN Østtimor H-0517/99

Mário SOARES Østtimor H-0543/99
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Juan IZQUIERDO
COLLADO

Høravl H-0467/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Den eventuelle afvikling af Generaldirektoratet for
Fiskeri

H-0479/99

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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