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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 29/01 Indsamling af de resterende nationale mønter og pengesedler til fordel for
UNICEF i forbindelse med euroens indførelse

Nr. 31/01 Ordning vedrørende flytning og registrering af inventar tilhørende
institutionen

Nr. 33/01 Sprogkurser og edb-kurser

Nr. 34/01 Following the cancellation of Sabena flights, navette services will run to and
from Charleroi, Antwerp and Liege

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

En næstformands nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 22. oktober 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

næstformand Jan-Kees Wiebenga (ELDR/NL)

var udnævnt til medlem af Statsrådet i Nederlandene.

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

* * *

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

På mødet den 23. oktober 2001 valgte Europa-Parlamentet

Elly Plooij-van Gorsel (ELDR/NL)

til næstformand i Europa-Parlamentet i stedet for Jan-Kees Wiebenga.

* * *



EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING 9

Bulletin 12.11.2001 - DA - PE 305.001

LISTE OVER DE TVÆRPOLITISKE GRUPPER I EUROPA-PARLAMENTET
der er oprettet i overensstemmelse med det regulativ, Formandskonferencen vedtog den 16. december 1999

(Situationen pr.24.10.2001.)

Navn Dato for oprettelse Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

ANTIRACISME � EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

HEALTH INTERGROUP 19.06.2001 STIHLER Catherine (PSE),
GROSSETETE Françoise (PPE), AHERN
Nuala (Verts/ALE)

10 PPE-DE
PSE
VERTS/ALE
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN
EDD

NATIONS SANS ETAT � STATELESS NATIONS 07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-DE) 16 PPE-DE
PSE
UEN
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Navn Dato for oprettelse Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA� Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
ELDR
TDI

VITICULTURE- TRADITION �QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS 13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria   (PPE/DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (situationen den 31.10.2001)

Stiller Emne Nr

Gary Titley Den tjekkiske banklovgivning P-2839/01

Ursula Schleicher Udnyttelse af bibliografiske data inden for
lægemiddelforskningen

E-2840/01

James Nicholson EF-mærke på lammende elektrochok-våben og
fastholdelsesudstyr

E-2841/01

Luciano Caveri Madrid-konventionen E-2842/01

Luciano Caveri Kontrol i lufthavne E-2843/01

Luciano Caveri Motorvejen Aosta-Milano E-2844/01

Luciano Caveri Asbest E-2845/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Amerikansk embargo mod tunfisk fra Spanien E-2846/01

Ari Vatanen Øget kapacitet på forbindelsen Mosel/Saône-Rhône E-2847/01

Cristiana Muscardini Kontrol med handel med farlige kemiske stoffer E-2848/01

Erik Meijer Oprettelse af pseudo-institutioner og særlige forhold
mellem projektgennemfører og revisor i forbindelse med
kontrol med anvendelse af ESF-midler i Limburg
(Nederlandene)

E-2849/01

Erik Meijer Tilbageføringsmanøvre i forbindelse med offentlig
medfinansiering ved anvendelse af ESF-midler i Limburg
(Nederlandene)

E-2850/01

Erik Meijer Det nederlandske undervisningsministeriums anvendelse
af ESF-midler som kompensation for besparelser på
budgettet

E-2851/01

Erik Meijer Manglende ibrugtagning af metrotunneller i europæiske
byer på grund af finansielle problemer og
konkurrencereglerne

E-2852/01

Florence Kuntz Opkrævning af moms af betjeningsafgiften P-2853/01

Heidi Hautala Godkendelse af det hormonforstyrrende stof vinclozolin
som pesticid

P-2854/01

Bertel Haarder Zimbabwe E-2855/01
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Alexandros Alavanos Overtrædelsesprocedure imod Grækenland i forbindelse
med gennemførelsen af den fælles markedsordning for
bomuld

E-2856/01

Alexandros Alavanos Opdeling af de enkelte bomuldsproducenters produktion i
hhv. støtteberettiget og ikke støtteberettiget produktion

E-2857/01

Mary Banotti Koldblodige drab på børn og unge i Honduras E-2858/01

Mary Banotti Drab på børn og unge i Honduras E-2859/01

Paolo Bartolozzi Foranstaltninger til afhjælpning af krisen inden for
turismen som følger af terrorhandlingerne i USA

E-2860/01

Paolo Bartolozzi Foranstaltninger til afhjælpning af krisen inden for
turismen som følger af terrorhandlingerne i USA

E-2861/01

Vincenzo Lavarra Anmodning om forlængelse af fristen for projekter under
PESCA og FIUF (finansielt instrument til udvikling af
fiskeriet)

E-2862/01

Vincenzo Lavarra Situationen for drivgarnsfiskeriet i Syditalien - krav om
moratorium under afventning af videnskabelige data

E-2863/01

Sebastiano Musumeci Beskyttelse af olivenolieproduktion E-2864/01

Erik Meijer Angreb på et medlem af Kommissionen under FN-
konferencen i Durban, islam, de fattige i den tredje verden
og asylansøgere

E-2865/01

Jonas Sjöstedt Trussel mod svenske fisk E-2866/01

Jonas Sjöstedt Kommissionens projekt for at styrke idrætten E-2867/01

Florence Kuntz Opkrævning af moms af betjeningsafgift E-2868/01

Jorge Hernández Mollar EUs godkendelse af den spansk-marokkanske aftale om
arbejdskraft

E-2869/01

Jorge Hernández Mollar Leve- og arbejdsvilkår for andalusiske daglejere under
den franske vinhøst

E-2870/01

Jorge Hernández Mollar EUs deltagelse i opførelsen af en messehal i Málaga E-2871/01

Ilda Figueiredo Grænsekontrol E-2872/01

Neil MacCormick Asylansøgere E-2873/01

Rosa Miguélez Ramos Fællesskabets retningslinjer for det transeuropæiske
transportnet og Galicien

E-2874/01

Elly Plooij-van Gorsel Ny skattelovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland E-2875/01

Erik Meijer Fortielse i medlemsstaterne af radioaktiv forurening efter
Tjernobyl-katastrofen og iværksættelse af en bedre
beskyttelse mod kræft i skjoldbruskkirtlen

E-2876/01
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Bart Staes Offentlig støtte til Ryanair i Charleroi lufthavn E-2877/01

Sir Robert Atkins Finansiel støtte til Sabena P-2878/01

Gerard Collins Det Forenede Kongeriges gennemførelse af direktiv
73/239/EØF

P-2879/01

Marianne Thyssen Indførelse af internationale standarder for
årsregnskaber/finansiel støtte til uddannelse af de berørte
erhvervsudøvende og de nationale standardiseringsorganer

P-2880/01

Torben Lund Hårfarvemidler og forfærdelige sundhedsmæssige
følgevirkninger

E-2881/01

Markus Ferber Tildeling af toldkontingent for toldfri indførelse af
motorer til græsslåmaskiner

E-2882/01

Charles Tannock Lovligheden af sprøjtning af afgrøder af insektgiften
Lebaycid på Korfu

E-2883/01

Eurig Wyn og Miquel Mayol i
Raynal

Mindretalssprog og ytringsfrihed i Grækenland E-2884/01

Juan Naranjo Escobar Spil på Internettet E-2885/01

Maurizio Turco Nord-Syd-samarbejdet om bekæmpelse af
narkotikamisbrug

P-2886/01

Jens-Peter Bonde Luxembourg-forliget P-2887/01

María Sornosa Martínez Lufthavnsprojektet i Castellón (Spanien) E-2888/01

María Sornosa Martínez EFRU-projektet "Genopretning af området "Los Filtros" i
Manises" (Valencia, Spanien)

E-2889/01

Konstantinos Hatzidakis Sjusk i forbindelse med udførelsen af de offentlige
projekter, der finansieres under den anden
fællesskabsstøtteramme

P-2890/01

Pat Gallagher Miljørisici forårsaget af Sellafield-atomkraftanlægget P-2891/01

James Fitzsimons Import af kød fra Argentina P-2892/01

Jens-Peter Bonde Antal af afstemninger årligt i Ministerrådet E-2893/01

Konstantinos Hatzidakis Overskridelse af de oprindeligt anslåede omkostninger i
forbindelse med bygningen af Attika-vejen

E-2894/01

Pere Esteve Fejl i beregningen af BNP for De Baleariske Øer E-2895/01

Laura González Álvarez Jernbanesidespor til havnen i Marín (Pontevedra, Spanien) E-2896/01

María Sornosa Martínez Kommissionens foranstaltninger for at undgå yderligere
ødelæggelser af Marjal de Pego-Oliva

E-2897/01

Cristiana Muscardini Økonomisk samarbejde med Pakistan E-2898/01
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Sebastiano Musumeci Fiskeri med drivgarn E-2899/01

Bart Staes Rekrutteringsprocedurens forløb ved kontoret for teknisk
bistand i forbindelse med Socrates-programmet

E-2900/01

Bart Staes Kommissionens (sprog)diskriminering E-2901/01

Camilo Nogueira Román Klage vedrørende anvendelsen af fællesskabsmidler i
forbindelse med sammenlægning af landbrugsjord

E-2902/01

Gunilla Carlsson Belgisk statsstøtte til Sabena E-2903/01

Graham Watson Taiwanske regeringsembedsmænds besøg i EU E-2904/01

Pietro-Paolo Mennea Regional finansiering til uddannelse E-2905/01

Markus Ferber Den opstemmede sø i Alqueva i Portugal E-2906/01

Guido Bodrato og Thierry Cornillet Den transalpinske jernbaneforbindelse Lyon-Torino E-2907/01

Thierry de La Perriere Fri udveksling af tjenesteydelser på landbrugsområdet -
kunstig insemination

P-2908/01

Herbert Bösch Forsinkelse af en direktørs tiltrædelse af tjenesten i OLAF P-2909/01

Karl von Wogau Prisforhøjelser hos mobiltelefonudbyderen Viag Interkom
på grund af omstillingen til euro

E-2910/01

Stavros Xarchakos Marginalisering af det franske sprog E-2911/01

Christopher Huhne Klyngebomber E-2912/01

David Bowe Salg og distribution af veterinærmedicin in EU E-2913/01

Brian Simpson Forhøjede forsikringspræmier for flyselskaber efter
terrorangreb

E-2914/01

Pere Esteve Forpligtelse til offentlig tjeneste ifølge forordning (EF)
2408/92

E-2915/01

Pere Esteve Indførelse af en afgift på flybrændstof E-2916/01

Carlos Carnero González Den kommunale erhvervsuddannelses- og
arbejdsformidlings (IMEFE) ukorrekte anvendelse af EU-
midler

E-2917/01

Giovanni Pittella

Prisen på vand i den spanske vandplan P-2918/01

Heide Rühle Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten P-2919/01

Antonio Tajani Louis Michels udtalelser om den italienske
ministerpræsident

P-2920/01

Phillip Whitehead Plantebeskyttelsesmidler - direktiv 91/414/EØF og
forordning (EF) nr. 451/2000

P-2921/01
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Markus Ferber Sikkerhed til søs E-2922/01

Antonios Trakatellis og Ioannis
Averoff

Overtrædelse af fællesskabsretten ved ulovlig
tilbageholdelse af EU-støtte, Den Græske Landbrugsbank
ATE's praksis samt forsinket støtteudbetaling

E-2923/01

Jens-Peter Bonde Grænsekontrol og terror E-2924/01

Jens-Peter Bonde Grænsekontrol og terror E-2925/01

Hiltrud Breyer Svar på skriftlig forespørgsel E-1568/01 om anvendelse
og ændring af direktiv 96/82/EF og 96/61/EF

E-2926/01

Hiltrud Breyer Omkostninger ved konferencen om "Life Sciences and
Biotechnology - A Strategic Vision" i Bruxelles den 27.-
28. september 2001

E-2927/01

Hiltrud Breyer Overtrædelse af FFH-direktivet og
naturbeskyttelsesdirektivet som følge af udvidelse af
Donau i Thundorf og mellem Staubingen og Vilshofen
(Bayern)

E-2928/01

Hiltrud Breyer Svar på skriftlig forespørgsel 1569/01 om vurdering af
farerne ved pyrotekniske genstand i EU

E-2929/01

Hiltrud Breyer Belastning af miljøet i Völklingen-Lauterbach fra den
kemiske produktionsvirksomhed i Carling

E-2930/01

Hiltrud Breyer Motorvejsprojektet A143 og dets trusler for det naturlige
landskab

E-2931/01

Alexandros Alavanos Svindel med eksport af dansk "feta" E-2932/01

Konstantinos Hatzidakis Kontrol i forbindelse med BSE i Grækenland foretaget af
inspektører fra Kommissionen

E-2933/01

Caroline Jackson CE-mærket på torturinstrumenter E-2934/01

María Sornosa Martínez De spanske myndigheders passivitet over for den spanske
flod Seguras ødelæggelse

E-2935/01

Juan Naranjo Escobar Placering af EU's logo på fly E-2936/01

Juan Naranjo Escobar Integrering af idræt i Fællesskabets politik på forskellige
områder

E-2937/01

Luciano Caveri Radaranlæg i lufthavne E-2938/01

Mario Borghezio Retsforfølgelse af venetianske demonstranter E-2939/01

Massimo Carraro og andre Ulykken i Linate lufthavn E-2940/01

Bart Staes Offentlig støtte til Ryanair i lufthavnen ved Charleroi E-2941/01

Bart Staes Langvarige behandlingsprocedurer ved (trafik)ulykker i
Schweiz

E-2942/01
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Bart Staes Langvarige behandlingsprocedurer ved (trafik)ulykker i
Schweiz

E-2943/01

Bart Staes Sprogdiskriminering ved ansættelse af personale i Tacis E-2944/01

Antonios Trakatellis Oplysninger vedrørende indvandringen i Grækenland og
foranstaltninger mod ulovlig tildeling af europæisk
statsborgerskab

P-2945/01

Charles Tannock Fælles immigrationspolitik i lyset af terroristangrebene i
USA

P-2946/01

Christoph Konrad EU-bestemmelser for forsikringsmæglere E-2947/01

Paul Rübig Kompatibilitet af håndfri sæt til mobiltelefoner E-2948/01

James Nicholson Udgifter til sundheds- og socialsektoren i Den Europæiske
Unions medlemsstater

E-2949/01

Charles Tannock Fremme af regionale forsamlinger i Det Forenede
Kongerige

E-2950/01

Charles Tannock Gibraltars udelukkelse fra forslagene om et fælles
europæisk luftrum

E-2951/01

Charles Tannock Konkurrence mellem flyselskaber og statsstøtte E-2952/01

Charles Tannock Sikkerhed i luften E-2953/01

Charles Tannock Fælles indvandringspolitikker på baggrund af
terrorangrebene i USA

E-2954/01

Charles Tannock Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med bevilling af
unionsborgerskab

E-2955/01

Bertel Haarder Belgiens forvaltning af arbejdskraftens fri bevægelighed E-2956/01

Konstantinos Hatzidakis Vandforsynings- og kloakeringsprojekt i Halkida E-2957/01

Alexandros Alavanos En fortegnelse over Menneskerettighedsdomstolens
domfældelser af Tyrkiet

E-2958/01

Carlos Carnero González Støtte til organisationer, som arbejder med mentalt syge
eller yder psykogeriatrisk assistance

E-2959/01

Samuli Pohjamo og Mikko Pesälä Forbedring af handicappedes situation E-2960/01

Antonio Tajani Udtalelser fra Louis Michel imod den italienske
statsminister

E-2961/01

Erik Meijer Omkostningsdækkende indarbejdelse af stigende
forsikringspræmier i luftfartspriserne

E-2962/01

Ilda Figueiredo Euro-Middelhavsaftale mellem EU og Egypten E-2963/01

Ilda Figueiredo Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer E-2964/01
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Graham Watson Anvendelsen af EF-sikkerhedsmærkning ved
fremstillingen af paralyserende våben

E-2965/01

Graham Watson Skatter på personlige ejendele, der transporteres inden for
medlemsstaterne

E-2966/01

Arlene McCarthy Undersøgelse af UEFA's Champions Leagues
kommercielle kontrakter og følgerne for FA's Premier
League

P-2967/01

Mathieu Grosch Strukturfondene: Mål 2-områder i Belgien 1994-1999 E-2968/01

Antonios Trakatellis Overtrædelser af fællesskabsretten i forbindelse med
indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler i Grækenland

E-2969/01

Antonios Trakatellis Liberalisering af posttjenesterne i Grækenland E-2970/01

Alejandro Agag Longo Reduceret moms for forlystelsesparker, zoologiske haver
og andre kulturelle etablissementer

E-2971/01

Samuli Pohjamo EU-støtte til ansøgerlandenes banker til dækning af tab på
udlån

E-2972/01

Vitaliano Gemelli Kriterier for valg af generaldirektører og
vicegeneraldirektører i Europa-Kommissionen

E-2973/01

Erik Meijer Ødelæggelse af kystområdet ved Westerscheldes
flodmunding gennem uddybning uden tilstrækkelig
naturkompensation uden for digerne

E-2974/01

Erik Meijer Fortsat ødelæggelse af Westerscheldes flodmunding
gennem anlæggelse af en containerhavn i kystområdet De
Kaloot ved Vlissingen

E-2975/01

Winfried Menrad Arbejdstagerkamre i Østrig, Luxembourg og to tyske
delstater

P-2976/01

Werner Langen Leverancer af mousserende vin til Grækenland og Italien P-2977/01

Eija-Riitta Korhola Diskrimination af synshæmmede i offentlige
transportmidler i Portugal

P-2978/01

Winfried Menrad Tærskelværdier for anvendelse af direktivet om indførelse
af europæiske samarbejdsudvalg

E-2979/01

Emmanouil Bakopoulos Harmonisering af forordning (EF) 925/1999 P-2980/01

Rosemarie Müller Levnedsmiddelmærkningen "100% vegetarisk" P-2981/01

Carlos Bautista Ojeda Tilstedeværelse af alfa-benzopyrener i olie fremstillet af
olivenmask

P-2982/01

Laura González Álvarez Kanalisering af Barxell-floden (Alcoy-Alicante) P-2983/01
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Carlos Coelho Life-projektet for naturbevaring "Natura 2000-nettet på
halvøen Setúbal/Sado"

P-2984/01

Markus Ferber Finansiering af korrespondancekurser over PHARE-
bevillingerne

E-2985/01

Markus Ferber Finansiering over PHARE-bevillingerne af publikationen
Panorama Latvii

E-2986/01

Markus Ferber Årsdagen for Walter Hallsteins fødsel E-2987/01

Daniela Raschhofer Sikring af følsomme anlæg på baggrund af terrortruslerne E-2988/01

Paul Rübig Fordelingen af bevillingerne til det sjette FTU-
rammeprogram

E-2989/01

Alexandros Alavanos Forøgelse af omkostningerne i forbindelse med bygning af
Attika-vejen

E-2990/01

Sir Robert Atkins Statsstøtte til Aer Lingus E-2991/01

Piia-Noora Kauppi Kriselån til luftfartsselskaber E-2992/01

Cristiana Muscardini Arrestation af 119 terrortrænere i Somalia E-2993/01

Cristiana Muscardini Fare for terrorisme i Somalia E-2994/01

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo og Dorette Corbey

Mulighed for EU-retsregler om natflyvning på regionale
lufthavne

E-2995/01

Francesco Speroni Legitimationspapirer P-2996/01

Toine Manders Fodbold: uønskede virkninger af den nye transferordning P-2997/01

Emmanouil Bakopoulos Foranstaltninger på området for flytransport E-2998/01

Emmanouil Bakopoulos Gennemførelse af forordning (EF) 2666/2000 E-2999/01

Emmanouil Bakopoulos Erklæringer fra den tyrkiske premierminister E-3000/01

Christos Folias Fællesskabsstøtterammen og operationelle programmer
for Grækenland

E-3001/01

Bart Staes Forfremmelsesprocedurer i Kommissionen E-3002/01

Robert Goebbels Personkontrol i Charles de Gaulle-lufthavnen E-3003/01

Bernard Poignant Sikker søtransport E-3004/01

Raffaele Costa Motorvejskoncessioner E-3005/01

Raffaele Costa Urimelige mælkekvoter E-3006/01

Mario Borghezio Forholdsregler mod bakteriologisk terrorisme: kontrol af
personale og sikkerhed i offentlige bygninger og kontorer
i EU

E-3007/01



MEDLEMMERNES AKTIVITETER22

Bulletin 12.11.2001 - DA - PE 305.001

Antonio Mussa, Cristiana
Muscardini og Mauro Nobilia

Pest i Kasakhstan og risiko i Europa og Amerika E-3008/01

John Cushnahan Tilskud til kontrol med forurening fra landbrugsbedrifter P-3009/01

Gian Gobbo Identitetskort til europæiske borgere bosiddende i Belgien P-3010/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Kommerciel seksuel udnyttelse af børn P-3011/01

Linda McAvan CE-mærke på torturinstrumenter P-3012/01

Niels Busk Tolerance på Listeria E-3013/01

Jens-Peter Bonde Midler til informationsformål i ansøgerlandene E-3014/01

Jens-Peter Bonde Folkeafstemninger i ansøgerlandene E-3015/01

Feleknas Uca Ændring af den tyrkiske forfatning E-3016/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Kommerciel, seksuel udnyttelse af børn E-3017/01

Caroline Lucas Transport og sundhed i alpelandene Østrig, Frankrig og
Schweiz

E-3018/01

Giles Chichester "Skip-a-day-fodring" af formeringsslagtekyllinger E-3019/01

María Sornosa Martínez Behov for et forbud mod anvendelsen af sølvjodid som
middel mod haglvejr

E-3020/01

Esko Seppänen Priser for mobiltelefoners tekstbeskeder i Spanien E-3021/01

Anne Van Lancker Lige muligheder i Kommissionen E-3022/01

Isidoro Sánchez García Kommissionens planer vedrørende anerkendelse og
ombytning af hjemvendte emigranters kørekort

E-3023/01

Albert Maat Ødelæggelse af et nederlandsk slagteri i Frankrig P-3024/01

Alexandros Alavanos Støtte til turistsektoren og Philoxenia-programmet P-3025/01

Ulla Sandbæk Overtrædelse af EU's habitatdirektiv E-3026/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Oplysninger om det indeværende mejeriår 2001-2002 E-3027/01

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Kvægavlssektoren og udvidelsen E-3028/01

Piia-Noora Kauppi Sikkerhedsmæssige rammer i kvarteret for Den
Europæiske Unions institutioner i Bruxelles

E-3029/01

Francesco Musotto Beskyttelse af det sicilianske sprog E-3030/01

Maurizio Turco Supplerende oplysninger til svar på spørgsmål H-0751/01
om UNIDCP's virksomhed i Afghanistan

E-3031/01

Carlos Coelho Fortegnelse over tjenestemænd i Rådet fordelt på
nationalitet og kategori

E-3032/01
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Carlos Coelho Fortegnelse over tjenestemænd i Kommissionen fordelt på
nationalitet og kategori

E-3033/01

Graham Watson Moms på projekter finansieret ved hjælp af frivillig
fundraising

E-3034/01

José Pomés Ruiz En europæisk diplomgrad i psykomotorik P-3035/01

Francesco Turchi Mordet på den afghanske militærleder Ahmad Shah
Masood

P-3036/01

Michl Ebner Håndbagage i fly E-3037/01

Michl Ebner Historiebøger E-3038/01

Anna Karamanou Appel om standsning af bombardementerne og udsendelse
af humanitær hjælp

E-3039/01

Konstantinos Hatzidakis Størrelsen af de korrektioner, der er blevet pålagt
Grækenland inden for rammerne af EUGFL

E-3040/01

Ioannis Marinos Anvendelse af ny teknologi i Grækenland E-3041/01

* * *
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

11/2001 309.154 Armando Cossutta, Gianni Vattino,
Sylvia- Yvonne Kaufmann og
Marianne Eriksson

Den italienske regerings nedkæmpning af
demonstrationerne mod G8-topmødet i Genova

11.09.2001 11.12.2001 9

12/2001 311.049 Adriana Poli Bortone Wold Trade Center i New York 10.10.2001 10.01.2002 5

13/2001 311.426 Charles Tannock, John Bowis, Chris
Davies,Jean Lambert og Peter Skinner

Dødsfald som følge af asbest 22.10.2001 22.01.2002 11

                                                     
1 Situationen pr. 26.10.2001
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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

EMPL Gabriele
STAUNER

Iværksættelsen af første del af
fællesskabsforhandlingsprogrammet
Leonardo da Vinci (1995-1999)

21.11.2001
Kl. 12.00

04.12.2001

ENVI Philip
BUSHILL-
MATTHEWS

De generelle aspekter af
forbrugerbeskyttelsespolitikken,
navnlig orientering og uddannelse af
forbrugeren med henblik på
anvendelse af direktiv 1990/314/EF

28.11.2001 18.-19.12.2001
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Rådets afgørelse om oprettelse af en
Eurojust-stab

BUDG (M) 06.11.01 C5-0396/00

McKENNA
(VERTS/ALE)

Cypern: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

PECH (M) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Malta: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

PECH (M) 23.10.01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Tyrkiet: Deltagelse i Fællesskabets
programmer

PECH (M) 23.10.01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Hvidbog - Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære
valg

BUDG
ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 370
endel.

Europa-Kommissionen: Niende oversigt over statsstøtte i Den
Europæiske Union

ITRE
ECON

COM (01) 403
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Mod en strategisk vision for
biovidenskab og bioteknologi: Høringsoplæg

AGRI
ENVI
JURI
ITRE

COM (01) 454
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Europa og Asien: Strategiske rammer
for styrkede partnerskaber

DEVE
ITRE
AFET

COM (01) 469
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
vedrørende levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er
godkendt til behandling med ioniserende stråling i Fællesskabet

ITRE
ENVI

COM (01) 472
endel.

Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens
undertegnelse af to samarbejdsaftaler mellem Det Europæiske
Atomenergifællesskab (Euratom) og regeringen for Den Russiske
Føderation om nuklear sikkerhed og kontrolleret nuklear fusion

AFET
ITRE

COM (01) 474
endel.

Forslag til Rådets forordning om ændring af Kommissionens
forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for
bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

ENVI COM (01) 495
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Udkast til detaljeret arbejdsprogram for
opgølgning af rapporten om uddannelsessystemernes konkrete
fremtidige mål

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 501
endel.

Beretning fra Kommissionen: Kommissionens tredje rapport om
unionsborgerskab

AFCO
CULT
FEMM
PETI
JURI
LIBE

COM (01) 506
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen om overvågningen af gennemførelsen af
den fælles fiskeripolitik - oversigt over medlemsstaternes
gennemførelse af kontrolordningen under den fælles fiskeripolitik

PECH COM (01) 526
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamenet om
foranstaltninger truffet på baggrund af Rådets resolution og Europa-
Parlamentets resolutioner fra 1999 om europæisk standardisering

JURI
ITRE

COM (01) 527
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: eEurope 2002:
Tilgængeligheden af offentlige websteder og deres indhold

CULT
EMPL
ITRE

COM (01) 529
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse juridiske
aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker

ECON
ITRE
JURI

CULT

COM (01) 534
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Grønbog - Erstatning
til ofre for forbrydelser

JURI
LIBE

COM (01) 536
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 157/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om Eritrea

Bruxelles, den 5. oktober 2001

Den Europæiske Union beklager Eritreas regerings beslutning om at erklære den italienske ambassadør i
Eritrea og repræsentant for EU's formandskab i Asmara, Antonio Bandini, for persona non grata.

Den Europæiske Union konstaterer, at denne afgørelse er blevet meddelt blot nogle få timer efter, at samtlige
EU's ambassadører i Asmara havde udtrykt deres meget store bekymring over de nylige begivenheder i
Eritrea, der har ført til fængsling af en række kendte personligheder, der er tilhængere af demokratiske
reformer, samt over at den uafhængige presse har fået mundkurv på.

Med denne handling havde EU understreget, at ovennævnte begivenheder er i modstrid med den politik,
Eritreas regering hævder at føre, og de forpligtelser, landet har indgået til fremme af demokrati, retssamfund,
menneskerettigheder og god regeringsførelse.

Den Europæiske Union understreger, at udvisningen af repræsentanten for formandskabet for Den
Europæiske Union alvorligt skader Unionens forbindelser med Eritrea, og at udvisningen vil føre til, at disse
forbindelser tages op til fornyet overvejelse på grundlag af Cotonou-aftalen.

Den Europæiske Union bekræfter, at den er fast besluttet på at støtte Eritreas udvikling samt fred, stabilitet
og samarbejde i regionen. Den understreger, at indførelse af demokratiske institutioner, retssamfund, respekt
for menneskerettighederne, pressefrihed og skabelse af et stærkt civilsamfund er væsentlige
udviklingsfaktorer.

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

* * *
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Nr. 158/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Bangladesh

Bruxelles, den 5. oktober 2001

Den Europæiske Union har noteret sig, at parlamentsvalget i Bangladesh den 1. oktober 2001 forløb godt.

Den Europæiske Union havde sendt et korps af EU- observatører til valget. Den konstaterer med glæde, at
valghandlingen ifølge observatørkorpsets konklusioner blev afviklet tilfredsstillende, og at det lykkedes at
respektere friheden og upartiskheden. Den beklager imidlertid de voldshandlinger, som fandt sted under
valgkampen.

Den Europæiske Union appellerer til den nye premierminister om at arbejde for en konsolidering af den
demokratiske proces og for økonomisk udvikling - i konstruktivt samarbejde med oppositionen. Den
opfordrer i øvrigt oppositionen til at medvirke til et fredeligt magtskifte.

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.

* * *

Nr. 159/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne,

der fordømmer mordet på Araujo Noguera, tidligere kulturminister i Colombia

Bruxelles, den 8. oktober 2001

Den Europæiske Union er forfærdet over og fordømmer kraftigt mordet på Consuelo Araujo Noguera,
tidligere kulturminister i Colombia og gift med Colombias rigsadvokat. Denne forbrydelse er en af en lang
række voldshandlinger, som væbnede oprørsgrupper i de seneste uger har begået mod især embedsmænd og
andre repræsentanter for landet.

Den Europæiske Union udtrykker sin dybeste medfølelse med familien, befolkningen og regeringen i
Colombia og bekræfter sin støtte til den indsats, som de demokratiske kræfter i det colombianske samfund
gør for at skabe fred.

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. 160/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne,

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

i anledning af udnævnelsen af den nye premierminister i Belarus

Bruxelles, den 10. oktober 2001

Den Europæiske Union noterer sig Guennadi Novitski's udnævnelse til premierminister for Republikken
Belarus og vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at fremhæve sine forventninger til dette land.

Den Europæiske Union opfordrer den nye regering til varigt og med stadig større vægt at arbejde hen imod
demokrati og respekt for menneskerettighederne, hvilket er en forudsætning for en normalisering af
forbindelserne med Den Europæiske Union.

Den Europæiske Union ønsker, at Belarus med tiden vil finde sin plads i det internationale samfund og
bidrage til den regionale stabilitet. Den ønsker ikke, at Belarus isoleres, og er rede til fortsat at støtte landets
overgang til demokrati og markedsøkonomi i samarbejde med alle de politiske kræfter i Belarus, som er rede
til at arbejde i samme retning.

Den Europæiske Union forventer af den ny regering, at den genoptager en konstruktiv dialog med
civilsamfundet i frugtbart samarbejde med OSCE's Rådgivende Overvågningsgruppe og at den fremmer
eksistensen af frie og uafhængige medier.

Den Europæiske Union bekræfter sine forventninger med hensyn til respekten for menneskerettighederne og
de grundlæggende frihedsrettigheder. Den fremhæver især, at den ønsker de forskellige forsvindinger belyst.
Uden at ville gribe ind i en intern retsprocedure ønsker Den Europæiske Union endvidere den lange
fængselsstraf, professor Bandashevsky er blevet idømt, taget op til revision, idet Den Europæiske Union
anser denne straf for at være ude af proportion med de forseelser, professoren hævdes at have begået.

* * *

Nr. 161/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Togo

Bruxelles, den 18. oktober 2001

Den Europæiske Union nærer alvorlige betænkeligheder over det forværrede politiske klima i Togo, som vil
kunne hindre, at der afholdes demokratiske valg, som fastsat i den rammeaftale, der blev undertegnet i Lomé.
Den Europæiske Union vil gerne understrege, at den tillægger en fri, åben og gennemskuelig valgproces stor
betydning.
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Den Europæiske Union opfordrer præsident Eyadéma til som lovet at løslade advokat Agboyibo. Den ser
desuden gerne, at alle partiledere deltager i valgene. Den Europæiske Union opfordrer desuden regeringen til
at sikre alle politiske partier fri adgang til medierne samt medlemmerne af alle politiske partier fri
bevægelighed i hele landet.

Den Europæiske Union har noteret sig, at formanden for nationalforsamlingen ønsker at ændre valgloven og
forfatningen. Med hensyn til sidstnævnte punkt noterer den med interesse præsident Eyadémas gentagne
tilsagn om at respektere forfatningens artikel 59 vedrørende begrænsningen af antallet af præsidentmandater.
Den Europæiske Union mener, at en unilateral ændring af valgloven ville være i strid med ånden i Lomé-
rammeaftalen, som er godkendt af alle de politiske partier, der er repræsenteret i Det Paritetiske
Overvågningsudvalg (CPS).

Den Europæiske Union noterer sig De Forenede Nationers synspunkt, hvorefter de administrative
forberedelser til valget kræver en periode på fire måneder. Den noterer sig endvidere den uafhængige
nationale valgkommissions afgørelse om at udsætte valgdatoen og opfordrer denne kommission og
regeringen til i de nærmeste dage at fastsætte nye valgdatoer.

Den Europæiske Union noterer sig De Forenede Nationers henstilling om, at der hurtigst muligt stilles
sikkerhed for finansiering af valgprocessen, og anmoder Togos regering om at godkende valgbudgettet og
om omgående at overføre de afsatte midler til den uafhængige nationale valgkommission.

Den Europæiske Union gentager sin erklæring om støtte til valgprocessen, forudsat at alle kandidater til
valget uden betingelser kan deltage heri, og bekræfter, at 1,56 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond
er afsat til dette formål. Den Europæiske Union støtter De forenede Nationers henstilling om, at den
uafhængige nationale valgkommissions anmodning om teknisk bistand efterkommes snarest muligt, og
erklærer sig rede til at yde en sådan bistand, så snart der foreligger en ansøgning herom fra Togos regering.

Endelig opfordrer Den Europæiske Union Togo til at undertegne det aftalememorandum, der er for-
udsætningen for, at der kan udsendes europæiske valgobservatører.

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

* * *
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Nr. 162/01
Erklæring fra Den Europæiske Union

om indførelsen af demokrati i Forbundsrepublikken Jugoslavien
efter begivenhederne den 5. oktober 2000

Bruxelles, den 8. oktober 2001

EU vil gerne ønske befolkningen og de politiske ledere i Forbundsrepublikken Jugoslavien til lykke med de
bemærkelsesværdige fremskridt, der er gjort med indførelsen af demokrati. Det år, der er gået siden den
5. oktober 2000, har været kendetegnet af valg og dannelsen af en demokratisk regering, af økonomiske
reformer og af suspenderingen af repressive love. Året har også budt på vedtagelsen af en lov om amnesti og
betydelige skridt i retning af samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICTY).

EU ser med tilfredshed tilbage på det resultatrige samarbejde, der er blevet etableret med Jugoslavien.
Umiddelbart efter den 5. oktober 2000 ydede EU omfattende nødhjælp. Den har kraftigt støttet
reformpolitikken og den økonomiske overgangsproces. Som andre lande i regionen er Jugoslavien nu blevet
en partner for EU gennem stabiliserings- og associeringsprocessen.

EU vil støtte videreførelsen af demokratiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer med særlig vægt
på retsstaten og reformen af den offentlige sektor.

Sammen med andre internationale aktører agter EU at forblive en pålidelig partner for Jugoslavien i den
periode fuld af udfordringer, der ligger forude. Den opfordrer de ansvarlige i Jugoslavien til at holde
reformkursen. Den glæder sig til at se et nyt Jugoslavien indtage sin plads som et stabilitetens fikspunkt i
Sydøsteuropa. EU ser navnlig frem til, at alle ICTY-sigtede personer, der fortsat befinder sig i Jugoslavien,
snarest muligt overføres til ICTY. EU opfordrer ligeledes de jugoslaviske myndigheder til aktivt at arbejde
for, at alle Kosovo-serbere deltager fuldt ud i valget til den lovgivende forsamling i november for således at
understrege deres støtte til en multietnisk fremtid for Kosovo.

På denne årsdag sender EU sine bedste ønsker for en fredelig, stabil og lykkebringende fremtid til hele
befolkningen i Forbundsrepublikken Jugoslavien.

* * *

Nr. 163/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne efter den naturkatastrofe - orkanen Iris - der har ramt Belize

Bruxelles, den 12. oktober 2001

Efter orkanen Iris' hærgen, der er skyld i omkring tyve dræbte, mange tilskadekomne og store materielle
skader og økonomiske tab, udtrykker Den Europæiske Union sin dybe medfølelse med Belizes regering og
folk og navnlig med familierne til de ramte.
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I denne vanskelige situation giver Den Europæiske Union udtryk for sin solidaritet med Belizes befolkning.
EU er villig til omgående at bistå landets regering med humanitære hjælpeaktioner og er parat til undersøge
mulighederne for at yde støtte til genopbygningen inden for rammerne af de finansielle midler, der er til
rådighed.

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

* * *

Nr. 164/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om situationen i Abkhasien (Georgien)

Bruxelles, den 12. oktober 2001

Den Europæiske Union er dybt foruroliget over situationen i Georgien. Det er uacceptabelt, at en UNOMIG-
helikopter er blevet skudt ned, og at landsbyer i Kodor-slugten er blevet udsat for luftbombardementer. Den
Europæiske Union udtrykker sin deltagelse over for UNOMIG på grund af de dræbte militærobservatører og
besætningsmedlemmer i helikopteren og over for den georgiske regering på grund af de civile ofre i
landsbyerne. Den ønsker, at der må blive kastet fuldt lys over disse foruroligende begivenheder.

Den Europæiske Union understreger, at det er nødvendigt at respektere Georgiens suverænitet og territoriale
integritet og bekræfter på ny, at den tillægger regional stabilitet og sikkerhed stor betydning.

Den Europæiske Union appellerer til alle de berørte parter om at afholde sig fra militære aktioner eller
politisk pres for at undgå enhver eskalering eller forværring af situationen i Georgien og således også i
Abkhasien, og at øge deres bestræbelser med henblik på at bidrage til bekæmpelse af terrorisme og
kriminalitet.

Den Europæiske Union opfordrer Rusland og Georgien til at øge grænsekontrollen for at undgå, at tjetjenske
soldater overskrider grænserne, og således også grænsen til Abkhasien (Georgien).

Den Europæiske Union appellerer til parterne i konflikten i Abkhasien samt til Gruppen af FN-
Generalsekretærens Venner for Georgien om at genoptage deres bestræbelser med udgangspunkt i
generalsekretærens forslag med henblik på at nå til en fredelig og samlet løsning på denne konflikt under
respekt for Georgiens territoriale integritet.

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. 165/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne i anledning af,

at nobelprisen for fred samtidig er blevet tildelt De Forenede Nationer
og deres generalsekretær Kofi ANNAN

Bruxelles, den 16. oktober 2001

Den Europæiske Union lykønsker De Forenede Nationer og deres generalsekretær Kofi ANNAN med, at de
samtidig har fået tildelt nobelprisen for fred.

Nobelprisen for fred understreger endnu en gang, at De Forenede Nationer og deres generalsekretær yder et
væsentligt bidrag til at finde løsninger på alle de former for konflikter og uligevægte, som skaber splittelser i
verden, samt til at fremme universelle værdier.

Den Europæiske Union går nu, som den altid har gjort det, stærkt ind for den multilaterale linje, som De
Forenede Nationer har udviklet for at tage de mange udfordringer op, som det internationale samfund står
over for på et stigende antal områder.

Den Europæiske Union glæder sig over den eksemplariske rolle, som generalsekretær Kofi ANNAN har
spillet siden sin tiltrædelse. Hans mange gode egenskaber og hans urokkelige engagement i De Forenede
Nationer begrunder den hædersbevisning, som er tildelt ham i dag.

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

* * *

Nr. 166/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om Cypern - FN-processen

Bruxelles, den 23. oktober 2001

Den Europæiske Union støtter erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd på mødet den
26. september 2001, navnlig hans skuffelse over, at Tyrkiet havde nægtet at deltage i mødet den
12. september. Den støtter fortsat uden forbehold FN's generalsekretærs indsats for - uden
forhåndsbetingelser i linje med Sikkerhedsrådets resolution 1250 - at genoptage bestræbelserne på at finde en
samlet og varig løsning i overensstemmelse med Sikkerhedsrådets relevante resolutioner, og den opfordrer
alle berørte parter til at samarbejde om processen med henblik på en politisk løsning, inden forhandlingerne
om Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union afsluttes.

* * *
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Nr. 167/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forfatningsreformerne i Tyrkiet

Bruxelles, den 23. oktober 2001

Den Europæiske Union finder, at de forfatningsreformer, som det tyrkiske parlament netop har vedtaget med
et overbevisende flertal, udgør et opmuntrende skridt i landets demokratisering og en første etape i en hurtig
virkeliggørelse af det nationale program for overtagelse af gældende fællesskabsret (NPAA).

Den Europæiske Union opfordrer Tyrkiet til at fortsætte med at vedtage reformer og forventer, at Tyrkiet
især på lovgivningsområdet træffer andre foranstaltninger i overensstemmelse med tiltrædelsespartnerskabet
og med henblik på en effektiv gennemførelse i praksis.

* * *

Nr. 168/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om den interne situation i Guinea

Bruxelles, den 25. oktober 2001

Den Europæiske Union er foruroliget over de mulige konsekvenser for Guineas stabilitet og demokratiske
udvikling af den folkeafstemning, der er planlagt i landet.

Den Europæiske Union opfordrer i særdeleshed til overholdelse af forfatningens bestemmelser, bevarelse af
ligevægten mellem myndighederne, liberalisering af medierne og etablering af en ramme, der giver mulighed
for at afholde retfærdige og åbne valg.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Guinea til at udvise mådehold og anmoder dem om at
respektere den forfatningsmæssige ramme og retsstaten.

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

* * *
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Nr. 169/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende situationen på Haiti

Bruxelles, den 26 oktober 2001

Den Europæiske Union bemærker, at trods den forløbne tid er den resolution, som OAS vedtog i San José
den 5. juni 2001, og som noterer sig præsident Aristides forslag og henstiller, at der træffes foranstaltninger,
der er acceptable for alle parter, med henblik på at finde en løsning på krisen efter det anfægtede valg i 2000,
til dato endnu ikke er blevet fuldt ud gennemført. EU beklager, at man trods OAS' vicegeneralsekretær
Einaudis bestræbelser ikke er nået frem til en aftale om skridt til afholdelse af kommende valg. EU forventer,
at regeringen giver tilstrækkelige garantier for fortsættelsen af den demokratiske proces, navnlig med hensyn
til sikkerhed samt menings- og forsamlingsfrihed.

EU gentager sin fulde støtte til OAS' generalsekretær og vicegeneralsekretær og tilskynder dem til at
fortsætte deres mæglingsbestræbelser. Det opfordrer samtidig indtrængende alle parter til at genoptage
dialogen på en konstruktiv og ansvarlig måde.

Den Europæiske Union appellerer til de forskellige parter om i en ånd af national forsoning at indgå de
kompromiser, der er nødvendige for at løse krisen, som, hvis den fortsætter, kun kan forøge den haitiske
befolknings uro og forvirring.

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

* * *

Nr. 170/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende mordet på Digna Ochoa y Plácido

Bruxelles, den 29 oktober 2001

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste mordet på Digna Ochoa y Plácido, en ledende
menneskerettighedsforkæmper i Mexico. De trusler, der blev fremsat mod hende for to år siden, er således
desværre blevet bragt til udførelse.

Den Europæiske Union har fuld tillid til, at den mexicanske regering vil fortsætte sine bestræbelser for at
forsvare og beskytte menneskerettighederne samt sikre den fysiske integritet for personer, der kæmper for
disse rettigheder.
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Den Europæiske Union håber, at dette mord snart opklares, og at de skyldige findes og stilles for en domstol.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 17. OG 18. OKTOBER 2001

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle EU-sprog på ØSU's
hjemmeside:

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

Denne plenarforsamling var præget af to debatter om:

•  forberedelse af den fjerde WTO-ministerkonference i nærværelse af kommissær Pascal Lamys,
•  bæredygtig udvikling i nærværelse af kommissær Margot Wallström.

Følgende udtalelser blev vedtaget på plenarforsamlingen:

1. EKSTERNE FORBINDELSER

•  Forberedelse af den 4. WTO-ministerkonference: ØSU's standpunkt
Ordfører: Bruno Vever (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 1326/2001
 

− Hovedpunkter:

ØSU mener, at en vellykket konference i Doha vil få den internationale handel til at slå ind på en anden kurs
med bedre regulering og en varig konsolidering af fundamentet for en global økonomisk vækst, hvilket især
ville gavne udviklingslandene. Set i lyset af terrorangrebene i USA den 11. september og de mange latente
konflikter, de har affødt, kunne man med en vellykket konference vise, at det internationale samfund er
fast besluttet på via dialog at fremskynde sit organiserede svar på globaliseringen og fremtidens nye
udfordringer.

http://www.cese.europa.eu
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Visse forudsætninger skal opfyldes, idet forhandlingerne skal præges af en atmosfære af åbenhed, gensidig
lydhørhed og gennemsigtighed, men fastlæggelsen af en dagsorden må ikke forveksles med det endelig
resultat. I denne forbindelse er det væsentligt at sikre sig udviklingslandenes støtte, etablere en interaktiv
dialog med det organiserede civilsamfund, slå bro mellem de forskellige temaer og placere
Doha-dagsordenen i en bredere sammenhæng, som kræver bidrag fra andre internationale organer end WTO.

Som hovedemne for en ny WTO-runde foreslår ØSU således "global og bæredygtig udvikling".

Selvom den nye runde nødvendigvis skal være global, indeholde visse krav og gennemføres i samspil med
andre, konstaterer ØSU, at visse følsomme spørgsmål kan kræve mere tid, hvis de skal profileres ordentligt
under forhandlingerne. Man kunne derfor forestille sig, at den nye runde koncentreres om følgende tre faser,
som ikke kan adskilles, men udgør en helhed:

− behandling umiddelbart af spørgsmålet om implementeringen i udviklingslandene, hvilket ØSU med
tilfredshed konstaterer allerede er genstand for konkrete forslag,

 
− lettelse af forhandlingerne om markedsadgang og den dermed sammenhængende dagsorden - landbrug,

tjenesteydelser,
 
− åbning af forhandlinger om mere omfattende emner (konkurrence, investeringer, forbrugerbeskyttelse,

miljø og sociale spørgsmål i samarbejde med ILO).

En virkningsfuld dialog med det organiserede civilsamfund er en afgørende forudsætning for succes. Med
dette for øje anbefaler ØSU, at WTO og repræsentanterne for det organiserede civilsamfund
(erhvervs- og interesseorganisationer, ngo'er) vedtager en adfærdskodeks.

− Kontaktperson: Jean-François Bence
(Tlf.: 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Euro-Middelhavspartnerskab - Status og fremtidsperspektiver efter fem år
Ordfører: Dimitris Dimitriadis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 1332/2001

− Hovedpunkter:

I udtalelsen gøres der status over Euro-middelhavspartnerskabet fra 1995, der omfatter tre elementer, nemlig
en politisk og sikkerhedsmæssig del, en økonomisk og finansiel del samt en menneskelig, social og kulturel
del.

I overensstemmelse med sit mandat fra 1995 har ØSU i mere end fem år arbejdet for

− at etablere et kontaktnetværk mellem samtlige økonomiske og sociale råd og lignende institutioner, bl.a.
via det årlige Euro-Middelhavstopmøde mellem sådanne organer (det seneste fandt sted i Napoli
i november 2000);

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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− at udbrede idéen om oprettelse hhv. styrkelse af rådgivende organer i partnerlandene i
Middelhavsområdet;

− en regelmæssig udveksling mellem dele af det organiserede civilsamfund på begge sider af Middelhavet,
f.eks. gennem fælles behandling af temaer, der er af relevans for partnerskabet (senest
informationsrapporten om "International handel og social udvikling", der er et bidrag til
det 7. Euro-Middelhavstopmøde for økonomiske og sociale råd).

Forventningerne til Euro-Middelhavspartnerskabet var fra begyndelsen store og i nogle tilfælde endog meget
store. Det er positivt, at man har kunnet skabe institutionelle rammer for regelmæssige møder mellem alle
parter i konflikten i Mellemøsten. De økonomiske reformer i tredjelandene i Euro-Middelhavspartnerskabet
er ikke forgået i det forventede tempo, ligesom handelen mellem de sydlige deltagere i partnerskabet er
skuffende lille. Det sociale element i Barcelona-processen er ikke blevet realiseret i det omfang, ØSU har
ønsket.

Med hensyn til fremtidsperspektiverne anbefaler ØSU i sin udtalelse bl.a. følgende:

− skabelse af et gunstigt klima for investeringer i landene syd for Middelhavet;
− forbedret støtte til projekter, der går på tværs af grænserne, og til det decentrale samarbejde med

udveksling mellem alle aktører som mål;
− styrkelse og integrering af civilsamfundet i de aktioner, der støttes via Meda;
− forbedret støtte via Meda (regionalprogrammerne) til integration mellem landene syd for Middelhavet.

Begivenhederne den 11. september 2001 viser tydeligt behovet for en øjeblikkelig styrkelse af
Euro-Middelhavspartnerskabet. I lyset af de nye udfordringer, der opstår, bør EU bruge beslutningerne fra
Barcelona-konferencen til at mildne det opståede klima og støtte partnerlandenes kulturelle og
samfundsmæssige tilnærmelse såvel indbyrdes som over for EU-landene.

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

2. SKABELSE AF ET EUROPA MED FRIHED, SIKKERHED OG
RETFÆRDIGHED

•  "Gennemførelse af et europæisk civilretligt område"
Ordfører: Manuel Ataíde Ferreira (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 221 endelig - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001

− Hovedpunkter:

Etableringen af et europæisk civil- og handelsretligt område bør være én af EU's store ambitioner, især på
baggrund af de seneste tragiske begivenheder i USA, som har vist nødvendigheden af at få skabt et
europæisk civil- og handelsretligt område for at bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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ØSU bifalder forslaget til Rådets forordning med forbehold af følgende:

− Der bør afsættes flere bevillinger til programmet, således at der effektivt kan tages skridt til at oprette et
europæisk retligt område.

− Betingelserne for de forskellige organers adgang til at deltage i programmet samt deres finansiering bør
tages op til revision for at sikre et stort antal deltagende lande og organisationer.

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

3. BESKÆFTIGELSE, FREMME AF LIGE MULIGHEDER SAMT
BEKÆMPELSE AF SOCIAL UDSTØDELSE OG FATTIGDOM

•  Retningslinjer for beskæftigelsespolitikken
Ordfører: Jan Jacob van Dijk (hollandsk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 511 endelig - CES 1325/2001

− Hovedpunkter:

ØSU noterer med tilfredshed, at der i retningslinjerne tages større hensyn til ældre arbejdstagere. ØSU
lægger også stor vægt på, at lønforskelle mellem mænd og kvinder bekæmpes. Derimod har man sine tvivl
med hensyn til fjernelsen af de kvantitative mål, der indgik i retningslinjerne for 2001. Der sættes
spørgsmålstegn ved, om en årlig revision af retningslinjerne er ønskelig, og en flerårig cyklus foreslås i
stedet. Spørgsmålet om arbejdsmarkedsparternes deltagelse i udformningen af beskæftigelsesretningslinjerne
og deres realisering via nationale handlingsplaner giver anledning til bekymring. Der er navnlig problemer
med arbejdsmarkedsparternes deltagelse i dette arbejde. I beskæftigelsesretningslinjerne opfordrer
Kommissionen og Rådet med rette til, at der tages større hensyn til sårbare grupper på arbejdsmarkedet. ØSU
ønsker etniske minoriteter og handicappede føjet til disse grupper, og i øvrigt bør
beskæftigelsesretningslinjerne indeholde et afsnit om indvandringspolitikken.

− Kontaktperson: Susanne Johansson
(Tlf.: 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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•  Det Europæiske Handicapår 2003
Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 271 endelig - CES 1323/2001

− Hovedpunkter:

ØSU hilser forslaget om Det Europæiske Handicapår 2003 velkommen. ØSU understreger, at handicap er et
mangesidet og heterogent fænomen, og at det er vigtigt at erkende de særlige problemer, der opstår i
forbindelse med de mange forskellige former for diskrimination.

Et vellykket handicapår står og falder med arbejdsmarkedsparternes fulde deltagelse i projektet.
Handicappedes adgang til informationssamfundet er et vigtigt eksempel på, at hensyntagen til handicappede i
alle former for politik er af afgørende betydning for at sikre de handicappedes sociale og økonomiske
integration. Adgang til kvalitetsuddannelse er helt afgørende, hvis de handicappede effektivt skal  integreres
i samfundet. Blandt mulige konkrete initiativer under handicapåret opfordrer ØSU Kommissionen til at
forelægge et forslag til direktiv om ligebehandling og ikke-diskriminering af handicappede, svarende til det
nyligt vedtagne direktiv om race og etnisk oprindelse. Med handicapåret kan der indføres en åben metode til
politisk koordination og udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne. ØSU mener, at det som en del
af sit eget bidrag til handicapåret bør få foretaget en uafhængig gennemgang af sine bygninger.

− Kontaktperson: Susanne Johansson
(Tlf.: 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)

•  Tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding
Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 127 endelig - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001

− Hovedpunkter:

Generelt bifalder ØSU det foreliggende direktiv, der lever op til de forventninger, som Kommissionen selv
har lagt op til, idet det afspejler såvel meddelelsen om Fællesskabets indvandringspolitik som ØSU's
kommentarer hertil.

ØSU mener, at der i stedet for listen over rettigheder i direktivforslagets artikel 12, stk. 1, som kan give
anledning til problemer med udøvelsen af andre rettigheder, som ikke nævnes, bør indføjes en generel regel
om, at fastboende udlændinge har samme rettigheder som EU-borgerne.

ØSU mener, at stemmeret ved kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet bør omfattes af
EU-lovgivningen, ikke mindst fordi det er af stor betydning for integrationen.

ØSU er enig i direktivets betydning for immigranternes mobilitet mellem opholdslandet og hjemlandet, men
mener, at den tilladte fraværsperiode bør forlænges og fortolkes med den nødvendige fleksibilitet, især for at
tilskynde personer med status som fastboende til at deltage i erhvervsaktiviteter i deres hjemland. Dette
aspekt er efter ØSU's mening af betydning såvel før som efter opnåelsen af status som fastboende.

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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ØSU foreslår, at ægtefæller og øvrige familiemedlemmer med ret til familiesammenføring indrømmes
samme status som det familiemedlem, der først fik status som fastboende udlænding.

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

4. FREMME AF EN BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST OG EN
FÆLLES ØKONOMISK POLITIK

•  Handlingsplan for eLearning - Overvejelser om fremtidens uddannelse
Ordfører: Bernd Rupp (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)
Medordfører: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 172 endelig -  CES 1322/2001

− Hovedpunkter:

ØSU støtter eLearning-initiativet. ØSU opfatter eLearning-initiativet som et moderne alternativt tilbud om
tilnærmelse, uddybning og løsning af digitalsamfundets problemer. Det beder derfor alle EU-institutionerne,
de nationale regeringer, regionale og lokale forvaltninger, det organiserede civilsamfund og erhvervslivet om
at støtte konkretiseringen af handlingsplanen.

Hvis det meget brede eLearning-forehavende skal lykkes, og hvis man skal udnytte dets fremragende
potentiale med henblik på berigelse af de traditionelle undervisnings- og uddannelsesmetoder, så bør
Kommissionen tydeligere forklare, hvilket bidrag initiativet kan yde til undervisningen. Et sådant bidrag bør,
specielt i forbindelse med skoleundervisning, være meget specifikt.

I relation til ovenstående anfører ØSU særligt betydningen af den pædagogiske og didaktiske ramme, inden
for hvilken eLearning skal udvikles. Det finder det således vigtigt, at der iværksættes en bred og seriøs
indsats med henblik på en præcis og detaljeret identifikation samt fastsættelse af denne ramme. Samtidig
mener det, at behovet for at udvikle de rigtige europæiske produkter, indhold og de rigtige læringsmetoder
for hvert konkret undervisnings- og uddannelsesområde må have topprioritet.

− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf. 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Unge landmænd og den nye økonomi
Ordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 1314/2001

− Hovedpunkter:

En bæredygtig udvikling baseret på en kontrakt med de kommende generationer med henblik på at sikre
bevarelsen af de disponible ressourcer forudsætter et landbrug og en landdistriktsudvikling af høj kvalitet,
som kan give fremtidig beskæftigelse.

Kun hvis tendensen til marginalisering og aldring af de beskæftigede i landbruget vendes, kan der indgås en
kontrakt mellem landbruget og det øvrige samfund. Det skal ske ved at udnytte potentialet i de nye
informations- og kommunikationsteknologier og ved at reducere de forskelle, som allerede nu kan
konstateres mellem landdistrikter i tilbagegang og områder med et højt innovationsniveau.

Landbruget bør deltage fuldt ud i udviklingen af videns- og innovationssamfundet og nyde godt af de
positive følger, som denne udvikling kan få for beskæftigelsen. De nye retninger inden for uddannelse
("eLearning") og fremme af de nye informationsteknologier ("eEurope"), som blev lanceret på Lissabon-
topmødet, bør udmøntes i særlige foranstaltninger for landbruget, især for de unge landmænd.

Unge skal ikke blot anspores til at være innovative, men også til at være parat til at tilpasse sig de ændrede
markedsbetingelser og samfundets forventninger til landbrugsproduktionen. ØSU anbefaler derfor, at
Kommissionen og medlemsstaterne:

− støtter tværnationale samarbejds- og udvekslingsprojekter mellem virksomheder, skoler,
uddannelsescentre, universiteter og centre for landbrugs- og landdistriktsforskning,

− støtter decentraliserede handlingsplaner på regionalt eller lokalt niveau,
− opretter nye lokalkontorer for udvikling af landbruget og landbosamfundet eller konsoliderer de

eksisterende centre,
− indsætter landbruget som en målgruppe i eEurope med det formål at fremme en dialog mellem landmænd

og samfundet samt en menings- og erfaringsudveksling mellem landmænd via Internettet.

− Kontaktperson: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  Skattemæssige hindringer for arbejdsmarkedsorienteret pension
Ordfører: Harry Byrne (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 214 endelig - CES 1320/2001

− Hovedpunkter: 

ØSU bifalder, at Kommissionen fremsætter forslag med henblik på at fjerne skattemæssige hindringer for
grænseoverskridende ydelse af arbejdsmarkedsorienteret pension.

ØSU støtter Kommissionens tilgang til spørgsmålet, som går ud på at overvåge de relevante nationale regler
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre en effektiv overensstemmelse med EF-traktatens
grundlæggende friheder.

ØSU bifalder udkastet til forslag om fælleseuropæiske pensionskasser, selvom ØSU fuldt ud er klar over, at
mere arbejde og flere høringer er nødvendige for at sikre en effektiv implementering.

ØSU støtter målsætningen om at fjerne urimelige hindringer for arbejdstageres fri bevægelighed. ØSU støtter
derfor også principperne i Kommissionens dokument, men tror, det vil være nødvendigt for Kommissionen
at arbejde tæt sammen med de enkelte medlemsstater for at finde løsninger på de komplekse spørgsmål, som
berøres.

− Kontaktperson: Alberto Allende
(Tlf.: 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  Punktafgifter på tobak
Ordfører: José Bento Gonçalves (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference:  KOM(2001) 133 endelig - 2001/0063 (CNS) Bind II - CES 1330/2001
 
− Hovedpunkter:

ØSU deler overordnet set Kommissionens bekymringer. Imidlertid tyder ØSU's gennemgang på, at
Kommissionens forslag ikke vil få den forventede effekt, og at det foreslåede instrument ikke er velegnet.

Efter ØSU's mening vil Kommissionens forslag ikke mindske afgiftsforskellene mellem de forskellige
medlemsstater, men tværtimod øge dem, hvilket ikke fremmer harmoniseringen.

ØSU er af den opfattelse, at så længe harmoniseringen af tobaksafgifterne ikke indgår i en samlet
afgiftspakke, og så længe Rådet ikke er indstillet på at tage fat på dette spørgsmål, bør den nuværende
situation opretholdes.

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
(Tlf.: 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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5. FREMME AF BÆREDYGTIG UDVIKLING OG LIVSKVALITET, DEN
FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

•  Miljø-NGO'er/finansiel støtte
Hovedordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 337 endelig - 2001/0139 (COD) Bind II - CES 1329/2001

− Hovedpunkter:

De europæiske ngo'er har vist, at de evner at spille den rolle, Kommissionen har givet dem både i forbindelse
med udvikling af nye beslutningsstrukturer i Europa og ved udvikling og gennemførelse af EU's miljøpolitik.
Der er derfor al mulig grund til at gennemføre et EU-handlingsprogram til fremme af private organisationer,
der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse.

For at få udviklet disse nye beslutningsstrukturer samt opnå den bedst mulige miljøbeskyttelse og en
bæredygtig udvikling - som på trods af økonomiske vanskeligheder altid vil være målene med EU's politik -
er det nødvendigt at fremme og finansielt støtte den virksomhed og det engagement inden for
miljøbeskyttelse, der udøves af andre ngo'er, som repræsenterer de europæiske borgere i deres egenskab af
arbejdstagere, arbejdsgivere, landmænd eller forbrugere, og hvis rolle er yderst vigtig for at nå de
miljøpolitiske mål.

ØSU fremsætter bl.a. følgende henstillinger: et af programmets mål bør være at fremme permanente eller
midlertidige former for sammenslutninger af miljøorganisationer for at nå EU-mål, der ligger ud over
programmerne for finansiering af aktiviteter; for at mindske den skønsmargen, der knytter sig til
vurderingskriteriet "synlighed i almindelighed", bør man desuden udelukkende koncentrere sig om
"aktiviteternes synlighed" og ikke om den støtteansøgende organisation for således at fremme nye
organisationer eller sammenslutningsformer.

− Kontaktperson: Johannes Kind
(Tlf.: 32 2 546 9111-  e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Bygningers energimæssige ydeevne
Ordfører: Philippe Levaux (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 226 endelig - 2001/0098 (COD) - CES 1312/2001

− Kontaktperson: Luigi Del Bino
(Tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Hvidbog/kemikalier
Ordfører: Sergio Colombo (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 88 endelig - CES 1327/2001

− Hovedpunkter:

ØSU er enig i strategiens grundprincipper, herunder især, at strategien:

− er baseret på principperne om bæredygtighed, forsigtighed og substitution med henblik på at sikre miljøet,
brugerne og forbrugerne bl.a. gennem bedre oplysninger,

 
− peger på innovation som nøglen til at genvinde konkurrenceevnen og relancere sikre kemiske

produktioner begyndende med en stor forskningsindsats på EU-plan, således at den kemiske industri
fortsat kan spille sin vigtige rolle i det moderne samfund,

 
− forpligter sig til at fremme test uden brug af forsøgsdyr,
 
− ansvarliggør virksomhederne (producenter, importører, industrielle brugere), som skal bære

omkostningerne i forbindelse med registrering af de kemiske stoffer.

ØSU er imidlertid betænkelig ved, at hvidbogen ikke i tilstrækkeligt omfang omhandler arbejdstagerne i
betragtning af, at erfaringerne fra forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter har ført til betydelige
forbedringer af arbejds-, sikkerheds- og sundhedsvilkår i virksomhederne og desuden, ved at inddrage
myndighederne, har skabt betydelige fremskridt i forholdet mellem virksomhed og lokalområde.

ØSU er enig i det grundlæggende behov, der fremhæves i indledningen, for at overholde
forsigtighedsprincippet og at fremme substitution af et bestemt anvendt kemisk stof, såfremt pålidelige
videnskabelige oplysninger peger på, at anvendelsen heraf indebærer potentielt skadelige virkninger på
miljøet og menneskers sundhed, også selvom der ikke er videnskabelig sikkerhed omkring typen eller det
præcise omfang af den potentielle fare. Det handler om nøje at afveje ulemper og fordele på baggrund af
"bæredygtighed". I den forbindelse mærker ØSU sig indvendingerne fra miljø- og forbrugerorganisationerne,
der ikke mener, at Kommissionens forslag er tilstrækkeligt klart med hensyn til behovet for at stoppe
produktionen af stoffer, man ved er giftige, persistente og bioakkumulerende. ØSU opfordrer til, at man
fremmer substitution af farlige stoffer i de tilfælde, hvor der findes passende alternativer.

− Kontaktperson: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)
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•  Skadegørere på planter
Ordfører: Johannes M. Jaschick (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 183 endelig - 2001/0090 (CNS) - CES 1317/2001

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

•  Tobaksvarer: reklame og sponsorering
Ordfører: Christoph Fuchs (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 283 endelig - 2001/00119 (COD) - CES 1328/2001

− Hovedpunkter:

ØSU bifalder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love
og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse.

ØSU er enig i, at den harmonisering og indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser, som Kommissionen foreslår, vil forbedre bestemmelsernes anvendelighed. ØSU anbefaler en
mere vidtgående harmonisering eller indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, når det er
absolut nødvendigt for gennemførelsen af det indre marked. ØSU konstaterer med beklagelse, at
Kommissionen ikke giver noget belæg for faktisk forekommende handelshindringer med hensyn til reklame
for tobaksprodukter.

Kommissionens initiativ kan betragtes som en yderligere indsats til forebyggelse af sundhedsskader, der
forårsages af rygning. I den forbindelse betoner ØSU, at kun en omfattende tværnational strategi til
forebyggelse af tobaksbetingede sundhedsskader vil føre til varige resultater. ØSU støtter derfor ubetinget
Rådets konklusioner af 19. juni 2001 om WHO's rammekonvention om tobakskontrol. Rådets konklusioner
går ud på, at Kommissionen skal samarbejde med WHO om udarbejdelse af en rammekonvention om
tobakskontrol.

− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf.: 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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•  Grønbog om den fælles fiskeripolitik
Ordfører: Eduardo Chagas (portugisisk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 135 endelig - CES 1315/2001

− Hovedpunkter:

ØSU hilser grønbogens mange positive elementer velkommen, men mener dog, at der er brug for en
yderligere indsats på følgende områder:

− et konkret politisk engagement for at afhjælpe manglerne i gennemførelsen af instrumenterne under den
fælles fiskeripolitik,

− landbruget, den fælles markedsordning for fisk samt indsatsen mod ulovligt fiskeri skal indbefattes i
de forslag, der skal fremsættes senere,

− det er nødvendigt med en særlig approach, der tager højde for det mindre fiskeris særlige karakteristika og
de særlige forhold i EU's fjerntliggende regioner,

− 6-12-sømilezonen er et afgørende element i reformen af den fælles fiskeripolitik, og der bør fortsat være
begrænset adgang til denne zone, og/eller den nuværende undtagelse bør gøres permanent eller forlænges
betydeligt. I denne forbindelse bør udvidelsen tages med i betragtning,

− ØSU kan ikke støtte indførelsen af omsættelige individuelle kvoter eller strategier, som udelukkende
bygger på markedsbaserede principper,

− fritidsfiskeri bør styres stramt af medlemsstaterne i overensstemmelse med EU-lovgivningen,
− det står stadig hen i det uvisse, hvorledes miljøbeskyttelseshensyn skal inddrages i  forvaltningen af den

fælles landbrugspolitik; af andre uafklarede spørgsmål kan nævnes forvaltningen af kystzonerne,
erstatning til skadelidte samt økomærkning,

− markedet kræver strengere normer for fødevarekvalitet, og EU bør sørge for, at disse krav overholdes af
alle,

− foranstaltninger med henblik på tilpasning fiskerflåden skal fremover kun  baseres på FUP'er, hvis
der kan påvises gode resultater ved denne fremgangsmåde. Det bør også overvejes at indføre skrappere
sanktioner for manglende overholdelse af bestemmelserne,

− hvad angår styringen af den fælles fiskeripolitik, bør det sikres, at EU-bestemmelserne anvendes
horisontalt og afbalanceret; nedsættelsen af regionale udvalg bør baseres på de vigtigste europæiske
fiskerizoner og skal være i overensstemmelse med ICES-afsnittene,

− socioøkonomiske foranstaltninger såsom erhvervsuddannelse, investering i alternative erhvervssektorer,
regulering af antallet af fiskedage samt omsættelse af direktivet om arbejdstiden om bord kunne være
effektive forvaltningsinstrumenter; indførelsen af en garanteret mindsteløn i sektoren kunne ikke alene
bidrage til at sikre fiskerne en anstændig levefod, men også være med til at lette presset på ressourcerne.

− Kontaktperson: Nikos Pipiliagkas
(Tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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•  Fiskeri/omstilling af fartøjer (Marokko)
Hovedordfører: Jesús Muñiz Guardado (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 384 endelig - 2001/0163 (CNS) - CES 1316/2001

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

•  Strukturforanstaltninger/Fiskeri
Ordfører: Jesús Muñiz Guardado (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 322 endelig - 2001/0128-0129 (CNS) - CES 1319/2001

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

•  Fåre- og gedekød
Ordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 247 endelig - 2001/0103 CNS - CES 1318/2001

− Kontaktperson: Nikos Pipiliagkas
(Tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
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6. DET INDRE MARKED

•  Art. 81, stk. 1 - Aftaler af ringe betydning
Ordfører: Antonello Pezzini (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 747 endelig - CES 1310/2001

− Hovedpunkter:

Den foreliggende meddelelse er et led i ajourføringen af konkurrencereglerne. ØSU understreger
betydningen af de forbedringer, der er foretaget i forhold til den tidligere meddelelse: oprettelse af
"kategorier", forhøjelse af tærsklerne, indførelse af en ny tærskel, øget retssikkerhed.

ØSU henstiller, at definitionen af "relevant marked" genovervejes, at de kategorier af aftaler, der skaber
alvorlige konkurrencebegrænsninger, forenkles yderligere, og at man sikrer større ensartethed i den tilladte
margen for overskridelse af de fastsatte markedsandele.

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

 
 

•  Det indre marked/gas - elektricitet
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 125 endelig - 2001/0077-0078 COD - CES 1311/2001

− Hovedpunkter:

Det Økonomiske og Sociale Udvalg ønsker at understrege, at de foreslåede initiativer ligger i forlængelse af
bestræbelserne på at skabe et indre marked i Europa. ØSU har ved gentagne lejligheder støttet disse
bestræbelser og mener, at initiativerne samlet set bidrager til at nå traktatens mål med hensyn til at fremme
økonomisk udvikling, beskæftigelse, konkurrencedygtighed, livskvalitet og økonomisk og social
samhørighed.

ØSU mener, de europæiske institutioner bør:

•  overvåge markedsåbningen for at beskytte forbrugerne og forhindre konkurrenceforvridning og misbrug
af dominerende stilling på markedet, blandt andet med bistand fra de nationale tilsynsmyndigheder;

 
•  sikre, at tidsplanen for åbningen af markederne fremskyndes mest muligt og påse, at liberaliseringen ikke

får negative følger for beskæftigelsen i de berørte sektorer, bl.a. ved at træffe sociale foranstaltninger;
 
•  forebygge mangelsituationer eller kunstigt høje priser og sikre et højt offentligt serviceniveau;
 
•  begrænse de miljømæssige konsekvenser af liberaliseringen, bl.a. ved at styrke SAVE-programmet og

andre foranstaltninger;
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  evaluere de følger, som liberaliseringen af energimarkederne kan få for kandidatlandene, især på det
beskæftigelsesmæssige område;

 
•  fremme oprettelsen af fælles indkøbsorganisationer på energiområdet til gunst for SMV og

husholdningerne;
 
•  iværksætte en harmonisering af betingelserne for adgang til nettene;
 
− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore

(Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

•  Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
Ordfører: Guido Ravoet (belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 213 endelig - 2001/0095 COD - CES 1309/2001

− Hovedpunkter:

ØSU udtrykker tilfredshed med direktivforslaget, fordi det:

•  kan spille en relevant rolle i globaliseringen af de finansielle markeder og lever op til det heraf afledte
behov for en harmonisering, der er afpasset efter omstændighederne,

•  giver en bedre beskyttelse af forbrugerne, hvormed her menes sparere, investorer og forsikringstagere,
•  skaber en generel ramme, som dækker de p.t. meget forskelligartede situationer i de enkelte lande og

giver mulighed for en indbyrdes tilnærmelse mellem dem.

Man må vælge mellem enten hurtigt at vedtage et direktiv, som hovedsagelig er af kvalitativ karakter, eller et
direktiv, som indeholder kvantitative bestemmelser - som f.eks. fradrag af egenkapital - efter en mere
dybtgående vurdering af den faktiske situation, og for så vidt som de relevante simuleringer måtte berettige
til det. ØSU går i den situation ind for et direktiv af kvalitativ art.

Man bør hurtigst muligt igangsætte, opretholde og gradvis forstærke procedurer i retning af konvergens i
lyset af det betydelige spillerum, som i starten indrømmes medlemsstaterne. Uden en tilstrækkelig
konvergens vil resultatet blive alvorlige konkurrenceforvridninger.

I betragtning af at konglomerater allerede nu forekommer og er i hastig fremvækst i tredjelande, må EU - så
snart direktivet er vedtaget - overbevise Basel-komitéen om nødvendigheden af at indføre tilsvarende,
bindende regler og igangsætte konvergensbestræbelser mellem de øvrige lande, som er med i denne komité.
Ellers vil EU's finansielle konglomerater blive alvorligt handicappede i konkurrence med deres kolleger i
tredjelande.

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

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Brændstofkvalitet
Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 241 endelig - 2001/0107 COD - CES 1331/2001

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

•  Fordeling af vejtransittilladelser/Rumænien
Ordfører: Dethmer H. Kielman  (hollandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 334 endelig - 2001/0138 COD - CES 1313/2001

− Kontaktperson: Luigi Del Bino
(Tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

* * *

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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TEGNFORKLARING

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

ændringsforslag til Rådets fælles holdning

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

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE
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MØDEPERIODEN FRA DEN 1. TIL DEN 4. OKTOBER 2001

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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POST-SESSION.VIEW
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véhicules de plus de 8 places assises
sécurité générale des produits
étiquetage relatif à l'efficacité énergétique

des équipements de bureau
évaluation et gestion du bruit

dans l'environnement
pollution des moteurs à combustion interne

codécison

gestion des fonds de la CECA en liquidation
fonds de recherche du charbon et de l'acier
lutte contre le terrorisme international
contrôle des dépenses du FEOGA "Garantie"
substances appauvrissant la couche d'ozone
lutte et protection contre le faux monnayage

falsification des moyens de paiement
OCM du riz
entraide judiciaire
RF de Yougoslavie:garantie des prêts BEI

consultation

homologation de coussins gonflables

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen extraordinaire: Bruxelles 21-09-01
Conseil européen à Gand

Accident à l'usine AZF-Toulouse
refonte de la politique de protection environnementale
Livre blanc sur la reforme de la gouvernance européenne
situation politique et humanitaire en Afghanistan
asile et immigration
conclusions de la Conférence de l'ONU sur le racisme
ECOFIN du 21,23-09-01 à Liège, pacte de stabilité
orientations relatives au réseau transeuropéen de transport

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

CECA: activités financières après 2002
exportation d'armements
Galileo
innovation dans une économie fondée sur la connaissance
procédure d'asile commune, politique communautaire en matière d'immigration
épuisement des droits conférés par la marque
Télévision sans frontières
renforcement de la coord. des pol.écon. dans la zone Euro
contribution des fin.publiques à la croissance et à l'emploi

politique de concurrence
commerce électronique et services financiers
stratègie pour le marché int. des services
information précontractuelle sur les prêts au logement
réduction de la pauvreté- lutte contre les maladies transmissibles
association des PTOM à la CE

Rapports requérant l'avis du PE

ARY de Macédoine:soutien pour un accord-cadre
Caucase du Sud:droits de l'homme
Myanmar: situation politique
dépôt de brevets concernnat les gènes humains
journée mondiale du refus de la misère
Viêt Nam:violation des droits de l'homme
Ouzbékistan:situation sanitaire
Timor Oriental:droits de l'homme
Colombie:droits de l'homme

Débat d'actualité

Contrôle politique

arrêt du Tribunal de première instance
inexistance du groupe TDI

Décisions diverses

Session OCTOBRE I 2001 Strasbourg
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le globe en séance
Gouvernance Européenne - Livre blanc: déclaration de la Commission

Toulouse: accident à l'usine AZF

PTOM : Association à la  CE

ARY de Macédoine: soutien pour un accord cadre

ViêtNam: droits de l'HommeNations Unies : Conférence sur le racisme

Ouzbekistan: situation sanitaire

Timor Oriental: droits de l'Homme

Colombie: droits de l'Homme

Caucase du Sud: droits de l�Homme

Myanmar: situation politique

RF de Yougoslavie : prêts BEI

Lutte contre le terrrisme international

Journée mondiale du refus de la misère

Afghanistan : situation politique et humanitaire

Conseil Européen extraordinaire de Bruxelles
Conseil Européen de Gand

ECOFIN à Liège : pacte de stabilité

CECA : après 2002
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POST-SESSION.LEG
De lovgivningsmæssige betænkninger behandles og sættes under afstemning på plenarmødet i overensstemmelse med forretningsordenens regler. Nedenstående tabel viser proceduren for
denne behandling, afstemningen på plenarmødet og en analyse af de vedtagne lovgivningsmæssige ændringsforslag. Denne analyse tager udgangspunkt i den struktur for
lovgivningsmæssige retsakter, der er fastsat i den interinstitutionelle overenskomst om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse (se EFT C 37 af 17. marts 1999), der er indgået i
henhold til erklæring 39 i traktaten om Den Europæiske Union og i særlige temaer, der har betydning i denne. De lovgivningsmæssige ændringsforslag er derfor opdelt efter to
analysemodeller.
Tegnforklaring:

COD***III=forlig;
COD***II=fæll. besl. , andenbehandling;
COD***I=fæll. besl. , førstebehandling;
AVC***=samstemmende udtalelse;
CNS*=høring;
SYN**II=samarbejde, andenbehandling;
SYN**I=samarbejde, førstebehandling;
commPARL=parlamentsudvalg;
Pol.Grup.= de politiske grupper;

CSL=Rådets holdning under mødet;
COM=Kommissions holdning under
mødet;
amLEG= lovgivningsmæssigt
ændringsforslag
 ΣamLEG =samlet antal vedtagne
amLEG på plenarmødet;
ΣamLEG/comPARL=samlet antal
amLEG stillet af udvalgene til mødet
ΣamLEG/comPARL=samlet antal
stillede og på mødet vedtagne amLEG fra
de politiske grupper;

Titel;
Præamb=præmbel;
Emne=genstand og anvendelsesområde;
Def=definitioner;
Rettigh=rettigheder og pligter;
Exec=gennemførelsesbeføjelser;
Proced=proceduremæssige bestemmelser;
Aktion=gennemførelsesforanstaltninger;
Overgang=overgangsbestemmelser;
Bil=bilag;

L=retsgrundlag
����chartret om grundlæggende
rettigheder
 ΑΩ= tidsmæssige aspekter
 €= finansielle virkninger
 <<<<=>>>>Komitologi
 i-PE= EP ret til information
 [X] = bekæmpelse af svig
ε.a= andre aspekter
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Det lovgivningsmæssige arbejde

Igangværende lovgivningsprocedurer

Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i
almindelighed

commPARL:  DELE
ordfører:  Gonzalez Alvarez
sagsref.:  2000/0073
Mødedok:  A5-0313/2001
Procedure/fase:  COD ***III

afgørelse:  fælles udkast godkendt
dato:  04/10/01
Rådet:  �/�
Kommissionen Nielson 04/10/01
 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

fælles udkast godkendt

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

commPARL:  DELE
ordfører:  Miller
sagsref.:  1997/0176
Mødedok:  A5-0312/2001
Procedure/fase:  COD ***III

afgørelse:  fælles udkast godkendt
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Liikanen 02/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

fælles udkast godkendt
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

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

commPARL: ENVI
ordfører:  de Roo
sagsref.:  2000/0194
Mødedok:  A5-0296/2001
Procedure/fase:  COD ***II

afgørelse:  fælles holdning ændret
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

 Σ amLEG :  10
Σ amLEG/comPARL:  32
Σ amLEG/GrPOL:  2

Titel ingen æf.
Præamb: 1
Emne: 2
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: ingen æf.
Proced: ingen æf.
Aktion: 2
Overgang: 1
Årl.          4

L= ingen æf.
�= ingen æf.
ΑΩ= 2
€= ingen æf.
<=>= ingen æf.
i-PE= ingen æf.
[X]= ingen æf.
ε.a= 8

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

commPARL:  ITRE
ordfører:  MacNally
sagsref.:  2000/0033
Mødedok:  A5-0298/2001
Procedure/fase:  COD ***II

afgørelse:  fælles holdning
godkendt
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen De Palacio
02/10/01
                      Barnier 03/10/01
 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  1
Σ amLEG/GrPOL:  0

fælles holdning godkendt
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af
forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i
mobile ikke-vejgående maskiner

commPARL:  ENVI
ordfører:  Lange
sagsref.:  2000/0336
Mødedok:  A5-0287/2001
Procedure/fase:  COD ***I

afgørelse:  forsl.til retsakt ændret
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

 Σ amLEG :  21
Σ amLEG/comPARL:  17
Σ amLEG/GrPOL:  13

Titel ingen æf.
Præamb: 3
Emne: 5
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: 1
Proced: 4
Aktion: 1
Overgang: ingen æf.
Årl.          7

L= ingen æf.
�= ingen æf.
ΑΩ= 2
€= ingen æf.
<=>= ingen æf.
i-PE= 1
[X]= ingen æf.
ε.a= 18

Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til forslag til
regulativ fra FN's Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af
airbagmoduler til udskiftningsairbagsystemer, udskiftningsrat, der er
udstyret med et airbagmodul af godkendt type, og andre
udskiftningsairbagsystemer end dem, der er monteret i rat

commPARL: ITRE
ordfører:  Harbour
sagsref.:  2000/0029
Mødedok:  A5-0289/2001
Procedure/fase:  AVC ***

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  02/10/01

Rådet:  uden forhandl.
Kommissionen uden forhandl.

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Rådets afgørelse om indgåelse af den fjerde ændring til Montreal-
protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

commPARL:  ENVI
ordfører:  Hulthén
sagsref.:  2001/0101
Mødedok:  A5-0294/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  02/10/01

Rådet:  uden forhandl.
Kommissionen uden forhandl.

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt

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

commPARL:  ITRE
ordfører:  Linkohr
sagsref.:  2000/0364
Mødedok:  A5-0297/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt ændret
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

 Σ amLEG :  5
Σ amLEG/comPARL:  10
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titel ingen æf.
Præamb: 2
Emne: 3
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: ingen æf.
Proced: ingen æf.
Aktion: ingen æf.
Overgang: ingen æf.
Årl.          ingen æf.

L= 2
�= 1
ΑΩ= ingen ζf.
€= ingen æf.
<=>= ingen æf.
i-PE= ingen æf.
[X]= ingen æf.
ε.a= 2
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF med henblik på
udvidelse af fællesskabsgarantien til Den Europæiske Investeringsbank til
også at omfatte lån til projekter i Forbundsrepublikken Jugoslavien

commPARL:  BUDG
ordfører:  Seppänen
sagsref.:  2001/0143
Mødedok:  A5-0300/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  04/10/01

Rådet:  �/�
Kommissionen Nielson 04/10/01

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt

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

commPARL:  BUDG
ordfører:  Turchi
sagsref.:  2000/0363
Mødedok:  A5-0303/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  betænkning, art. 69,
stk. 2
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

 Σ amLEG :  4
Σ amLEG/comPARL:  4
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titel ingen æf.
Præamb: 2
Emne: 1
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: ingen æf.
Proced: 1
Aktion: ingen æf.
Overgang: ingen æf.
Årl. ingen æf.

L= 2
�= 1
ΑΩ- 1
€= ingen æf.
<=>= ingen æf.
i-PE= ingen æf.
[X]= ingen æf.
ε.a= ingen æf.



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 73

Bulletin 12.11.2001 - DA - PE 305.001

Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

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

commPARL:  BUDG
ordfører:  Turchi
sagsref.:  2001/0061
Mødedok:  A5-0303/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  betænkning, art. 69,
stk. 2
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

 Σ amLEG :  8
Σ amLEG/comPARL:  8
Σ amLEG/GrPOL:  0

Titel ingen æf.
Præamb: 2
Emne: ingen æf.
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: ingen æf.
Proced: 6
Aktion: ingen æf.
Overgang: ingen æf.
Årl. ingen æf.

L= 2
�= 1
ΑΩ- ingen ζf.
€= 4
<=>= ingen æf.
i-PE= 1
[X]= ingen æf.
ε.a= ingen æf.

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/97 om
gennemførelse af medlemsstaternes aktionsprogrammer inden for kontrol
med udgifter, der påhviler EUGFL, Garantisektionen

commPARL:  BUDG
ordfører:  uden betænkning
sagsref.:  2001/0130
Mødedok:  C5-0420/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen .../...

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Rådets forordning om ændring af forordning  (EF) nr. 3072/95
om den fælles markedsordning for ris

commPARL:  AGRI
ordfører:  uden betænkning
sagsref.:  2001/0085
Mødedok:  C5-0207/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen .../...

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt

Udkast til protokol til 2000-konventionen om gensidig retshjælp i
straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater

commPARL:  LIBE
ordfører:  .../...
sagsref.:  2000/0815
Mødedok:  C5-0383/01
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt
godkendt
dato:  04/10/01

Rådet:  �/�
Kommissionen �/�

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

forsl.til retsakt godkendt

Rådets forordning om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse
personer og enheder med henblik på at bekæmpe international terrorisme

commPARL:  LIBE
ordfører:  uden betænkning
sagsref.:  2001/0228
Mødedok:  C5-0455/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  forsl.til retsakt ændret
dato:  04/10/01

Rådet:  Michel 03/10/01
Kommissionen Barnier 03/10/01

 Σ amLEG :  13
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  13

Titel 1
Præamb: 5
Emne: ingen æf.
Def: ingen æf.
Rettigh: ingen æf.
Exec: ingen æf.
Proced: 3
Aktion: 3
Overgang: 1
Årl. ingen æf.

L= 1
�= ingen æf.
ΑΩ- 2
€= ingen æf.
<=>= ingen æf.
i-PE= 1
[X]= ingen æf.
ε.a= 9
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Fordeling af amLEGSag Afstemning på mødet
strukturel type vedrørende

Initiativ fra Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets
afgørelse om ændring af afgørelse af 29. april 1999 om udvidelse af
Europols mandat til at omfatte bekæmpelse af falskmøntneri og forfalskning
af betalingsmidler

commPARL:  LIBE
ordfører:  uden betænkning
sagsref.:  2001/0822
Mødedok:  C5-0360/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  initiativ godkendt
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen .../...

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

initiativ godkendt

Initiativ fra Kongeriget Sverige med henblik på vedtagelse af Rådets
rammeafgørelse om ændring af rammeafgørelse 2000/383/RIA om styrkelse
af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre
sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen

commPARL:  LIBE
ordfører:  uden betænkning
sagsref.:  2001/0823
Mødedok:  C5-0361/2001
Procedure/fase:  CNS *

afgørelse:  initiativ godkendt
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen .../...

 Σ amLEG :  0
Σ amLEG/comPARL:  0
Σ amLEG/GrPOL:  0

initiativ godkendt
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POST-SESSION.IMPACT

Retsakterne forelægges, behandles og vedtages i overensstemmelse med traktatbestemmelserne herom. I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet
og Kommissionen giver Kommissionen meddelelse om sin reaktion på Parlamentets beslutninger. Denne reaktion afgives i form af en meddelelse under mødet.

Virkningen eller graden af accept af de lovgivningmæssige ændringsforslag vurderes på grundlag af det analyseskema, der fremgår af POST-SESSION.leg. Graden af accept af
ændringsforslagene inden for hvert enkelt område og samlet er vist i procent fra 0 til 100. 100% betyder således, at Kommissionen har kunnet acceptere alle de lovgivningmæssige
ændringsforslag. som Parlamentet har vedtaget.

Under hensyn til hver enkelt institutions frister i lovgivningsprocessen viser tabellen med Kommissionens reaktion de retsakter, der er vedtaget i mødeperiode n-2, mens tabellen med de
endelige tekster vedrører tekster, der er i vedtagelsesfasen og offentliggøres i EFT serie L.
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Kommissionens reaktion

Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Rothe
commPARL:  ITRE
sagsref.:  2000/0116
Mødedok:  A5-0227/2001
Procedure/fase:  COD ***II
vedtagelsesdato 04-Jul-01

Titel:  ingen æf.
Præamb:  85%
Emne:  85%:  
Def:  ingen æf.
Rettigh:  ingen æf.

Exec:  85%
Proced:  ingen æf.

Aktion:  85%
Overgang:  ingen æf.

Årl.  ingen æf.

L=ingen æf.
� ingen æf.
ΑΩ-= ingen ?f.
€= ingen æf.
<=> ingen æf.
i-PE 85%
[X]=ingen æf.
ε.a 85%

samlet acceptgrad af amLEG  85%

Alle Europa-Parlamentets ændringsforslag, som var resultatet
af et uformelt samråd med Rådet, var acceptable for
Kommissionen.
Forslaget vedtoges den 7.9.2001.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Ettl
commPARL:  ECON
sagsref.:  2000/0249
Mødedok:  A5-0211/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 04-Jul-01

Titel:  ingen æf. 
Præamb:  100%
Emne:  100%
Def:  ingen æf.
Rettigh:  ingen æf.

Exec:  100%
Proced:  100%

Aktion:  ingen æf.

Overgang:  100%
Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
� ingen æf.
ΑΩ  100%
€= ingen æf.
<=> 100%
i-PE 100%
[X]= ingen æf.
ε.a 100%

samlet acceptgrad af amLEG  100%

Principielt enighed mellem Rådet, Kommissionen og EP om
Kommissionens tekst som ændret af EP. Juristlingvister i Rådet
er ved at udarbejde samtlige sprogversioner med henblik på
Rådets formelle vedtagelse ved afslutningen på
førstebehandlingen. Forslaget forventes ikke vedtaget før
september.

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

ordfører:  Ettl
commPARL:  ECON
sagsref.:  2000/0251
Mødedok:  A5-0212/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 04-Jul-01

Titel ingen æf.            
Præamb:  85%
Emne:  85%
Def:  :  ingen æf.
Rettigh:  ingen æf.

Exec:  85%
Proced:  ingen æf.

Aktion:  85%
Overgang:  ingen æf.

Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ ingen ?f.
€= ingen æf.
<=> ingen æf.
i-PE 85%
[X]= ingen æf.
ε.a 85%

samlet acceptgrad af amLEG  85%

Principielt enighed mellem Rådet, Kommissionen og EP om
Kommissionens tekst som ændret af EP. Juristlingvister i Rådet
er ved at udarbejde samtlige sprogversioner med henblik på
Rådets formelle vedtagelse ved afslutningen på
førstebehandlingen. Forslaget forventes ikke vedtaget før
september.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
arbejdsmarkedsorienterede pensionskassers aktiviteter

ordfører:  Karas
commPARL:  ECON
sagsref.:  2000/0260
Mødedok:  A5-0220/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 04-Jul-01

Titel:  10%                
Præamb:  50%
Emne:  50%
Def:  62,86%
Rettigh:  10%
Exec:  10%
Proced:  ingen æf.

Aktion:  10%
Overgang:  65%
Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ 57,50%
€= ingen æf.
<=>  10%
i-PE ingen æf.
[X] 10%
ε.a 41,60%

samlet acceptgrad af amLEG  40,96%

Et ændret forslag forventes ved udgangen af året eller
begyndelsen af 2002, medens Rådets fælles holdning
forventes at foreligge i midten af 2002.

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

ordfører:  Flesch
commPARL:  ITRE
sagsref.:  2000/0328
Mødedok:  A5-0226/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 04-Jul-01

Titel:  ingen æf.         
Præamb:  74,38%
Emne:  61,84%
Def:  85%
Rettigh:ingen æf.
Exec:  73%
Proced:  42,50%
Aktion:  50%
Overgang:  85%
Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ 65%
€= ingen æf.
<=>  75%
i-PE  85%
[X]= ingen æf.
ε.a 64%

samlet acceptgrad af amLEG  65,13%

Forslaget skal til andenbehandling, og Rådets fælles holdning
forventes vedtaget i september.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Callanan
commPARL:  ENVI
sagsref.:  2000/0262
Mødedok:  A5-0218/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel ingen æf.          
Præamb:   25%
Emne:   48,21%
Def:  ingen æf.
Rettigh:  ingen æf.

Exec:  21,67%
Proced:  ingen æf.

Aktion:  0%
Overgang:  ingen æf.

Årl. 36%

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ 53,33%
€= ingen æf.
<=>  0%
i-PE 0%
[X]= ingen æf.
ε.a 36,18%

samlet acceptgrad af amLEG  36,90%

Kommissionens vedtagelse af det ændrede forslag, der
afspejler de vedtagne ændringsforslag, forventes i september-
oktober 2001.
Det belgiske formandskab har til hensigt at vedtage en fælles
holdning ved samlingen i Rådet (miljø) den 29. oktober 2001.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
måleinstrumenter

ordfører:  Grönfeld Bergman
commPARL:  ITRE
sagsref.:  2000/0233
Mødedok:  A5-0221/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 03-Jul-01

Titel: ingen æf.             
Præamb:58%
Emne:71,88%
Def: 80%
Rettigh:  ingen æf.

Exec:   ingen æf.
Proced:  80%
Aktion:  43,33%
Overgang:  ingen æf.

Årl. 60%

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ 85%
€= ingen æf.
<=> ingen æf.
i-PE ingen æf.
[X]= ingen æf.
ε.a 62,31%

samlet acceptgrad af amLEG  64,66%

Kommissionens vedtagelse af det ændrede forslag, der
afspejler de vedtagne ændringsforslag, forventes i september-
oktober 2001.
I betragtning af en betydelig del af forslaget stadig skal
drøftes, forventes det, at Rådet tidligst vil afslutte sin
førstebehandling ved udgangen af 2001.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Niebler
commPARL: ITRE
sagsref.:  2000/0187
Mødedok:  A5-0232/2001
Procedure/fase: COD ***I
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel:  ingen æf.
Præamb:69,58%
Emne:39,17%
Def:ingen æf.
Rettigh: ingen æf.

Exec: 47%
Proced:ingen æf.
Aktion:ingen æf.
Overgang:ingen æf.

Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ ingen ?f.
€= ingen æf.
<=>  37,50%
i-PE  32,50%
[X]= ingen æf.
ε.a 64,12%

samlet acceptgrad af amLEG  56,74%

Et ændret forslag er under udarbejdelse. Rådets tekst til en
fælles holdning er acceptabel for Kommissionen.
Politisk enighed om en fælles holdning blev nået den 27. juni.

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

ordfører:  McKenna
commPARL:  ENVI
sagsref.:  2000/0227
Mødedok:  A5-0219/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel:  ingen æf.            
Præamb: 76,33%
Emne:  79,05%
Def:  ingen æf.
Rettigh:  ingen æf.

Exec:  58%
Proced:  ingen æf.

Aktion:  ingen æf.

Overgang:  ingen æf.

Årl. ingen æf.

L=ingen æf.
�ingen æf.
ΑΩ 43,33%
€= ingen æf.
<=> ingen æf.
i-PE 43,33%
[X]= ingen æf.
ε.a 78,38%

samlet acceptgrad af amLEG  75,49%

Kommissionens tjenestegrene er ved at udarbejde
Kommissionens holdning.
Rådet håber, at det kan vedtage en fælles holdning i oktober
2001.  På baggrund af de indledende drøftelser i
Miljøgruppen vil Rådet formodentlig i sin tekst kun acceptere
de ændringsforslag fra EP, som også kan accepteres af
Kommissionen.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Carrilho
commPARL:  DEVE
sagsref.:  2000/0338
Mødedok:  A5-0228/2001
Procedure/fase:  COD ***I
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel:  ingen æf.          
Præamb: 100%
Emne: 100%
Def: 100%
Rettigh:ingen æf.
Exec: 100%
Proced: 100%
Aktion:ingen æf.
Overgang:ingen æf.

Bil:ingen æf.

L=ingen æf.
�100%
ΑΩ  100%
€ 100%
<=> ingen æf.
i-PE 100%
[X] 100%
ε.a 100%

samlet acceptgrad af amLEG  100%

Kommissionen har ændret sit forslag ved at indarbejde de
ændringsforslag, som EP har vedtaget.
Proceduren vil blive afsluttet under førstebehandlingen.
Forordningen forventes vedtaget i midten af oktober 2001.

Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til
Forbundsrepublikken Jugoslavien

ordfører:  Brok
commPARL: AFET
sagsref.:  2001/0112
Mødedok:  A5-0244/2001
Procedure/fase:  CNS *
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel:  ingen æf.
Præamb:55,91%
Emne:0%
Def:ingen æf.
Rettigh:ingen æf.
Exec:10%
Proced:ingen æf.
Aktion:ingen æf.
Overgang:ingen æf.

Bil:ingen æf.

L 0%
�ingen æf.
ΑΩ 25%
€= ingen æf.
<=>  0%
i-PE 0%
[X]= ingen æf.
ε.a 55,42%

samlet acceptgrad af amLEG  35%

Kommissionen har ikke formelt vedtaget et ændret forslag.
Den har på de økonomiske rådgiveres møde den 6. juli 2001
forelagt mundtlige ændringsforslag, som den kunne acceptere,
og den agter ikke formelt at vedtage en ændret udgave af sit
forslag.
Forslaget vedtoges den 16. juli 2001.
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Fordeling af graden af accept af amLEGSag

strukturel type vedrørende

Bemærkninger til den videre procedure

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

ordfører:  Bourlanges
commPARL: CONT
sagsref.:  2000/0337
Mødedok:  A5-0216/2001
Procedure/fase: CNS *
vedtagelsesdato 05-Jul-01

Titel:  ingen æf.
Præamb:60%
Emne:85%
Def:ingen æf.
Rettigh:ingen æf.
Exec:54,38%
Proced:23,75%
Aktion:ingen æf.
Overgang:ingen æf.

Bil:ingen æf.

L=ingen æf.
� ingen æf.
ΑΩ 65%
€  85%
<=> 10%
i-PE  66%
[X]= ingen æf.
ε.a 50,38%

samlet acceptgrad af amLEG  55,91%

En tekst til det ændrede forslag, hvori de accepterede
ændringsforslag var indført, forventes vedtaget af
Kommissionen i september.
Et forventet tidspunkt for Rådets vedtagelse kan for øjeblikket
ikke fastsættes.
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POST-SESSION.CTRL

Arbejdet på mødeperioderne afvikles i henhold til den endelige dagsorden. Nedenstående tabel indeholder oplysninger om erklæringer og meddelelser fra de øvrige institutioner og om
vedtagelse af ikke-lovgivningsmæssige betænkninger. Den viser navnlig opfølgningsarbejdet for hver enkelt sag og en dato for afslutning heraf.
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Den politiske kontrol

Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Asyl og immigration

Forslagsstiller:  Rådet - Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  .../...
Procedure/fase:  redg. RÅD, KOM

Afgørelse:  .../...
dato:  .../...

Rådet:  Duquesne 02/10/01
Kommissionen Vitorino 02/10/01

modtagere RÅD, KOM

forventet resultat og initiativer af formandskabet (BE)
fastsættelse af overordnede retningslinjer for en asylpolitik
og navnlig indsats inden for bekæmpelse af menneskehandel
og behandling af disse aspekter på konferencen i Bruxelles
om indvandring;

2. halvår 2001

2. halvår 2001

Forberedende arbejde med henblik på Det Europæiske
Råds møde i Gent

Forslagsstiller:  Rådet - Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  B5-0670/2001
Procedure/fase:  redg. RÅD, KOM

Afgørelse:  ../...
dato:  .../...

Rådet:  Michel 03/10/01
Kommissionen Barnier 03/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. reger.

beretning om udviklingen i den økonomiske situation og
mere generelt om de forskellige foranstaltninger, som var
truffet af Det Europæiske Råd den 21. september;
forslag til fællesskabsregler, der muliggør indefrysning af
aktiver blandt personer eller organismer, der formodes at
have forbindelser med terrorisme

Det Europæiske Råd i
Gent

Den politiske og humanitære situation i Afghanistan

Forslagsstiller:  Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  .../...
Procedure/fase:  Debat menneskerettigheder

Afgørelse: .../...
dato:  .../...

Rådet:  .../...
Kommissionen Patten + Nielson
02/10/01
modtagere RÅD, KOM

foreløbigt resultat af trojkaens rejse til Pakistan, Iran, Saudi-
Arabien, Egypten og Syrien
forelæggelse af et forslag til bekæmpelse af international
terrorisme

EP's udtalelse
vedtaget den 4/10/01
behandling på
samlingen i Rådet
(almindelige
anliggender) den
8/10/01
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Hvidbog om reformen af EU's styreformer

Forslagsstiller:  Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  .../...
Procedure/fase:  redg. KOM

Afgørelse: .../...
dato:  .../...

Rådet:  .../...
Kommissionen Prodi 02/10/01

modtagere RÅD, KOM

præcisering af hvidbogens fem hovedlinjer;
definition af den institutionelle trekants funktion
fornyet behandling af komitologi;
forbedring af metoderne for høring
definition af agenturers regeludstedende beføjelser

Igangværende
behandling

"EKSF under afvikling" -  finansielle aktiviteter efter
2002

Forslagsstiller:  commPARL BUDG
Reference 2001/2095
Mødedok:  A5-0303/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse: besl. vedtaget m/æf.
dato:  02/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
01/10/01

modtagere RÅD, KOM

opføring på budgettet af samtlige årlige renter fra Kul- og
Stålforskningsfonden, inklusive administrationsudgifterne til
kul- og stålforskningen, som formålsbestemte indtægter;
EP's berettigelse til sammen Rådet at træffe afgørelse om de
finansielle retningslinjer for forvaltningen af EKSF's aktiver
og passiver; præcisering af rollen for Ekspertgruppen
vedrørende Kul- og Stålspørgsmål ved den finansielle
forvaltning af fonden, så den er i overensstemmelse med
komitologiprincipperne;
finansiel vurdering af post-EKSF-aktiviteternes overførsel til
det almindelige budget;
indføjelse af en udvidelsesklausul, hvormed det skal blive
muligt at revurdere forholdet mellem midlerne til kul- og
stålforskningen;
nye medlemslandes bidrag til aktiverne i Kul- og
Stålforskningsfonden;

Budgetproceduren
2003
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
"På vej mod en fælles asylprocedure og en ensartet
status, som gælder i hele EU, for dem, der indrømmes
asyl"

Forslagsstiller:  commPARL LIBE
Reference 2001/2048
Mødedok:  A5-0304/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  Duquesne 02/10/01
Kommissionen Vitorino 02/10/01

modtagere RÅD, KOM

fastsættelse af vejledende retningslinjer baseret på følgende
begreber, kriterier og principper:
"sikkert oprindelsesland" og "sikkert tredjeland";
etstedsordning for behandling af asylansøgninger og
ansøgninger om andre former for supplerende beskyttelse;
ensartet flygtningestatus;
pligt til ansvarsdeling mellem medlemsstater ved opfyldelse
af deres internationale forpligtelser;
en grundig undersøgelse af årsagerne til, at flygtninge
forfølges;
et lovgivningsmæssigt forslag på asylområdet;
reintegrationsprogrammer for afviste asylansøgere i
hjemlandet;
uddannelsesprojekter i flygtningelejre i områder, hvor der er
konflikter

snarest muligt
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
En indvandringspolitik i EU

Forslagsstiller:  commPARL LIBE
Reference 2001/2047
Mødedok:  A5-0305/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  Duquesne 02/10/01
Kommissionen Vitorino 02/10/01

modtagere RÅD, KOM
medlemsst. parl.

fastlæggelse af rammeregler, der omfatter:
forudsætningerne for arbejdstagerindvandreres indrejse og
ophold,
et fleksibelt og sammenhængende koncept for udstedelse af
visa,
et trinvist system af opholdstilladelser for
arbejdstagerindvandrere,
mobilitet inden for EU for tredjelandsstatsborgere med
opholdstilladelse i en medlemsstat,
forudsætningerne for fri bevægelighed for
tredjelandsstatsborgere inden for Unionen;
forslag om indførelse af en kombineret arbejds- og
opholdstilladelse for indvandrere, der tillader fri
bevægelighed inden for Unionen;
oprettelse af et europæisk indvandringsnetværk for at støtte
social, statistisk, økonomisk, geografisk, juridisk og politisk
forskning;
et initiativ med det mål for øje at støtte hjemlandenes
bestræbelser på at anspore kvalificerede emigranter, der
arbejder i Unionen, til at vende hjem;
en rapport om, hvilke virkninger den kommende udvidelse
sandsynligvis vil få på indvandringsstrømmene til den
kommende udvidede Europæiske Union;
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Rådets anden årsberetning udarbejdet i henhold til
punkt 8 i de operative bestemmelser i
adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske
Union

Forslagsstiller:  commPARL AFET
Reference 2001/2050
Mødedok:  A5-0309/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Patten 02/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemst.parl og reg./reg. i
tredjelande, som har vedtaget at
tilslutte sig principperne i EU's
adfærdskodeks

forslag til indholdet af den tredje årsberetning (2001);
udarbejdelse af en international adfærdskodeks for
våbentransaktioner;
etablering af en EU-mekanisme til kontrol af våbeneksport.

inden 2002

GALILEO

Forslagsstiller:  commPARL RETT
Reference 2001/2059
Mødedok:  A5-0288/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen De Palacio
2/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemst.parl. og ESA

forslag om opbygning af en forvaltningsstruktur for Galileo;
forslag om en generel økonomisk struktur for Galileo;
en indgående undersøgelse af, hvilket bidrag Galileo-
programmet kan yde til fremme af europæisk forskning, i
forbindelse med fastlæggelsen af det kommende sjette
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling;

ingen frist

15. november 2001

lovgivningsprogram
2001

Innovation i en videnbaseret økonomi

Forslagsstiller:  commPARL ITRE
Reference 2000/2336
Mødedok:  A5-0234/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  beslut. vedtaget
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Liikanen
02/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. parl. og reg.

gennemførelse af det europæiske charter om små
virksomheder, navnlig med hensyn til innovation og en
videnbaseret økonomi;
et strategisk program for Den Europæiske Union på
innovationsområdet i forbindelse med det sjette
rammeprogram for forskning;
etablering af et net, der integrerer forskning, teknologi og
innovation;

lovgivningsprogram
2001
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
En strategi for tjenester i det indre marked

Forslagsstiller:  commPARL JURI
Reference 2001/2052
Mødedok:  A5-0310/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Bolkestein
03/10/01
modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. reger.

gennemførelse af en analyse af omkostningerne ved det
dårligt fungerende indre marked for tjenester og tab;
underretning af Europa-Parlamentet om det retlige
instrument, der har til  hensigt at opfylde målet om
oprettelse af det indre marked for tjenester, hvad enten det
bliver i form af et direktiv eller en forordning;
indsamling af oplysninger og statistisk materiale om handel
med tjenester i ansøgerlandene;

forfaldsplan for
forhandlingerne

Problematikken omkring konsumption af
varemærkerettigheder

Forslagsstiller:  commPARL JURI
Reference 2000/2187
Mødedok:  A5-0311/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  beslut. vedtaget
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Bolkestein
02/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. reger.

beretning om bl.a. følgende aspekter:
virkningerne af en eventuel overgang til princippet om
international konsumption for de europæiske producenter og
forbrugere samt arbejdspladserne;
eventuelle misbrug af varemærkeretten, der er indberettet til
Kommissionen;
muligheden inden for rammerne af WTO eller WIPO at
indgå en international aftale om harmoniserede regler for
konsumption af varemærkerettigheder
behovet for præcisering af direktiv 89/104/EØF;

31. december 2002

Gennemførelsen af direktiv 89/552/EØF om fjernsyn
uden grænser

Forslagsstiller:  commPARL CULT
Reference 2001/2086
Mødedok:  A5-0286/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Reding 03/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. parl. og reg.

ændring af direktivet "fjernsyn uden grænser" sammen med
en omfattende undersøgelse af resultaterne af
bestemmelserne i artikel 3a parallelt med en revision af
direktivet om elektronisk handel;
analyse af ansøgerlandenes tilpasning af deres lovgivning til
bestemmelserne om fjernsyn uden grænser;

forfaldsplan for
forhandlingerne
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Styrkelse af samordningen af den økonomiske politik i
euroområdet

Forslagsstiller:  commPARL ECON
Reference 2001/2083
Mødedok:  A5-0307/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Solbes Mira
03/10/01

modtagere RÅD, KOM,
formandskabet for Eurogruppen,
ECB, medlemsst. og ansøgerland.
reg. og parl.

intensivering af udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne i euroområdet om deres skattepolitikker, og
navnlig om forventede skatteindtægter, planlagte reformer
og deres budgetmæssige konsekvenser;
en periodisk rapport om økonomien i euroområdet;
forbedring af samordningen af arbejdet i Eurogruppen og
tilrettelæggelse af dialogen med Parlamentets
Økonomiudvalg;
styrkelse af den makroøkonomiske dialog i samarbejde med
Europa-Parlamentet;
møder mellem nationale parlamenter og deres kompetente
udvalg, Kommissionen, formandskabet, Eurogruppen og
ECB i forbindelse med en af Europa-Parlamentets
mødeperioder;

kvartalsvis

halvårligt

årligt

De offentlige finansers bidrag til vækst og
beskæftigelse: bedre kvalitet og holdbarhed

Forslagsstiller:  commPARL ECON
Reference 2001/2082
Mødedok:  A5-0306/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Solbes Mira
03/10/01
modtagere RÅD, KOM

udarbejdelse af en "adfærdskodeks" med det formål at
vejlede nationale regeringer i forbindelse med udformningen
af skattenedsættelser; udvidelse af stabilitets- og
vækstpagtens nuværende krav ved at opstille nye,
individuelle krav til  hvert enkelt land;

2005
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Kommissionens XXX. beretning om
konkurrencepolitikken (2000)

Forslagsstiller:  commPARL ECON
Reference 2001/2130
Mødedok:  A5-0299/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Monti 03/10/01

modtagere RÅD, KOM og
medlemsstaternes
konkurrencemyndigheder

undersøgelse af konkurrencefordrejninger i EU, som skyldes
medlemsstaternes skatte- og afgiftspolitik, og som hverken
stemmer overens med principperne for det indre marked
eller med fællesskabsånden;
international konkurrenceordning inden for rammerne af
Verdenshandelsorganisationen (WTO);
bevarelse og udvikling af en høj grad af retssikkerhed i
anvendelsen af konkurrencereglerne på tjenesteydelser af
almindelig økonomisk interesse;
undersøgelse af aktiviteterne med hensyn til erhvervelse af
virksomheder inden for elektricitetssektoren samt
fastsættelsen af priser på elektricitet i relation til
fællesskabsreglerne for ulovlig statsstøtte;
anvendelse af den fælles beslutningsprocedure ved
fremtidige lovgivningsregler inden for konkurrencepolitik;
offentliggørelse af en oversigt med objektive indikatorer for
privatisering i medlemsstaterne;
forslag om det fremtidige salg af motorkøretøjer;
anvendelse af kvalitetskriterier ved vurdering af statsstøtte
og detaljerede oplysninger;
bibeholdelse af de årlige beretninger om statsstøtte i Den
Europæiske Union, også efter at resultattavlen er indført;
udarbejdelse af fælles EU-regler om tilbagebetaling af
ulovligt tildelt statsstøtte;

næste
regeringskonference

årligt
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Elektronisk handel og finansielle tjenesteydelser

Forslagsstiller:  commPARL ECON
Reference 2001/2119
Mødedok:  A5-0301/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Bolkestein
03/10/01

modtagere RÅD, KOM

ajourføring af lovgivning, der er ældre end direktivet om
elektronisk handel. til  forbrugerkreditdirektivet;
en klar tidsplan for handling med hensyn til undtagelsen
hvor dette er nødvendigt og indarbejde både
forsikringsselskabernes og investeringsinstitutters
annoncering i anvendelsesområdet for
oprindelseslandsprincippet i direktivet om elektronisk
handel;
forslag med henblik på at sikre et fælles område for
betalingskort;
undersøgelse af spørgsmålet om "obligatoriske
bestemmelser" i forbindelse med revisionen af Rom-
konventionen;
en europæisk adfærdskodeks om anvendelsen af et klart
sprog i forbrugeraftaler;

snarest muligt

Oplysninger forud for indgåelse af kontrakt, der skal
gives til forbrugerne af långivere, der tilbyder boliglån

Forslagsstiller:  commPARL ECON
Reference 2001/2121
Mødedok:  A5-0290/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Bolkestein
03/10/01
modtagere RÅD, KOM, medls.
parl.

en rapport om erfaringerne fra forhandlingerne om
kodeksen;
regelmæssig underretning om situationen i  fremtidige
forhandlinger om frivillige aftaler og medlemsstaternes
anvendelse af henstillingen;
vurdering af kodeksens effektivitet;

regelmæssigt

snarest  muligt
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Hurtigt indgreb mod overførbare sygdomme inden for
rammerne af fattigdomslempelse

Forslagsstiller:  commPARL DEVE
Reference 2001/2006
Mødedok:  A5-0263/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  besl. vedtaget m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM, WTO,
WHO, UNAIDS, AVS-EU, Den
Afrikanske Union, Den
Europæiske Sammenslutning af
Farmaceutindustriforeninger og til
relevante ngo'er (OXFAM,
Médicins sans Frontières).

indføre en mekanisme, der sikrer en effektiv koordinering på
tværs af de generaldirektorater, der deltager i
handlingsprogrammet, og forøgelse af midler til dette;
oprettelse af et fællesforetagende (et forskningsagentur)  i
nært samarbejde med udviklingslandene  i henhold til
traktatens artikel 171 med henblik på at organisere og
overvåge hurtigere frigivelse af nye vacciner og
behandlinger og kliniske afprøvninger til fordel for de
befolkninger, der har størst behov;
oprettelse af en global til bekæmpelse af overførbare
sygdomme;
forslag til et mandat til Kommissionen til at undersøge og
foreslå metoder og midler med sigte på at ændre de
relevante artikler i aftalen om handelsrelaterede
intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) for at begrænse
den patentbeskyttelse, der bevilges for 20 år og er fastlagt i
Trips-aftalen, og fastsætte nærmere regler for, hvornår
�evergreening� - dvs. tilføjelse af �mindre ændringer� til et
patenteret lægemiddel inden patentets udløb - er rimelig;
etablering af en faglig og juridisk bistandsordning under
WTO med det formål at fremme gennemførelse af Trips-
aftalen;
oprettelse af en WTO-arbejdsgruppe om adgang til
lægemidler med deltagelse af WHO og Unaids;
afsættelse af betydelige midler til forskning i
fattigdomsbetingede sygdomme i det sjette rammeprogram
for forskning;
forslag om sygdomme, som forsømmes af industrien (som
f.eks. trypanosomiase, filariose, bilharziose og Ebola);
en øget og pålidelig finansiering af udvikling og forskning i
de �glemte� sygdomme gennem en offentlig forpligtelse i
form af en international traktat;

Igangværende
lovgivningsprocedure

Igangværende
lovgivningsprocedure



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 95

Bulletin 12.11.2001 - DA - PE 305.001

Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
De oversøiske landes og territoriers associering med
Det Europæiske Fællesskab ("OLT")

Forslagsstiller:  commPARL DEVE
Reference 2001/2033
Mødedok:  A5-0276/2001
Procedure/fase:  COS

Afgørelse:  beslut. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,  Bland.
Forsaml. AVS-EU,
Regionsudvalget, ØSU, de berørte
medlemsstater og de forskellige
lokale OLT-myndigheders valgte
forsamlinger

systematisk deltagelse af fire OLT-parlamentsmedlemmer
som observatører i de halvårlige samlinger i den Blandede
Parlamentariske Forsamling AVS-EU;
oprettelse af en særlig udviklingsfond for OLT, som er
adskilt fra EUF;

inden 2007

Ulykken på fabrikken AZF i Toulouse og omlægning
af Unionens miljøbeskyttelsespolitik

Forslagsstiller:  Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  B5-0611/2001
Procedure/fase:  redg. KOM

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Wallström
1/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. og ansøgerland. reg.
og parl. og til de kommunale
myndigheder i Toulouse og
omegn

genopførelse af hastebudgetposten;

lovgivningsmæssige forslag til udvikling af begrebet
"risikofjernelse";
styrkelse af koordineringen af de europæiske
civilbeskyttelsesforanstaltninger;
definition af det juridiske ansvar, der i tilfælde af en ulykke
påhviler industrien og de myndigheder, som har ansvar for
fysisk planlægning og lokalplanlægning;
offentliggørelse af en liste over lokaliteter i Den Europæiske
Union, som giver anledning til bekymring;
retningslinjer for revisionen af Seveso II-direktivet

Budgetproceduren
2002
snarest mulig

3 mdr. (dec. 2001)
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Konklusionerne fra FN-konferencen om racisme

Forslagsstiller:  Rådet - Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  B5-0605/2001
Procedure/fase:  redg. CSL/COM

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  03/10/01

Rådet:  Michel 02/10/01
Kommissionen Diamantopoulou
02/10/01
modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. parl. og reg.

yderligere undersøgelse af, hvordan EU kan udnytte hele sin
potentielle indflydelse på det internationale arbejde med
menneskerettigheder;
undersøgelse af, hvordan EU-midlerne til konferencen blev
tildelt og anvendt;
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om
terrorisme den 21. september 2001 i Bruxelles

Forslagsstiller:  Rådet - Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  B5-0666/2001
Procedure/fase:  redg. CSL/COM

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  Michel 03/10/01
Kommissionen Barnier 03/10/01

modtagere RÅD, KOM, De
Forenede Staters regering og
Kongres

særlig prioritering af samarbejdet med FN's
Højkommissariat for Flygtninge i forbindelse med
problemet med afghanske flygtninge;
nødvendigheden af at fremrykke indkaldelsen af Euro-
Middelhavsforummet i forbindelse med Barcelona-
processen;
rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og den
fælles definition på terrorisme;
samarbejde med USA's regering på grundlag af resolution
nr. 1368 (2001);
rammeafgørelse om fælles efterforskningshold;
ratificering af statutten for Den Internationale
Straffedomstol inden for FN-systemet;
budgetmæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at
dække det yderligere behov på områder i forbindelse med
bekæmpelsen af terrorisme, og at yde støtte til flygtninge og
foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom;
muligheden for at integrere det retlige samarbejde og
politisamarbejdet - eller i det mindste bekæmpelsen af den
organiserede kriminalitet, herunder terrorismen - i den første
søjle ved hjælp af artikel 42 i EU-traktaten;
rapport til Europa-Parlamentet om terroristangrebenes
konsekvenser for verdensøkonomien; pålægger sit
kompetente udvalg at følge denne rapport op på passende
vis;
en fælles foranstaltning med henblik på passende kontrol
med de internationale finansmarkeder og afskaffelse af
offshore-bankvirksomhed og skattely;

ingen frist

ekstraordinær
samling den 8. nov.
01, BXL,
Formandskonference
ns afgørelse af 4. okt.
2001

ingen frist

snarest muligt

Budgetproceduren
2002

næste
regeringskonference
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Stabilitets- og vækstpagten og resultaterne af Økofin-
Rådets uformelle møde i Liège den 22.-23. september
2001

Forslagsstiller:  Rådet - Kommissionen
Reference .../...
Mødedok:  B5-0602/2001
Procedure/fase:  redg. med drøft.

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  Neyts-Uyttenbroeck
03/10/01
Kommissionen Solbes Mira
03/10/01

modtagere RÅD, KOM, ECB,
medlemsst. parl. og reg.

fælles definition af underliggende budgetbalance i
forbindelse med udarbejdelsen af stabilitetsprogrammerne;
oprettelse af en særlig task force bestående af specialister fra
samtlige medlemsstater og ansøgerlande, som skal udarbejde
et katalog over tiltag, der hurtigt skal iværksættes i de
enkelte europæiske lande for effektivt at udtørre den
internationale terrorismes ressourcer på kontinentet;

Støtte til en rammeaftale med Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Jugoslavien

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0617/2001
Procedure/fase:  Debat menneske-rettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,
Makedoniens præsident, reg. og
nat. parl. og NATO's og OSCE's
generalsekretærer

forslag til Det Europæiske Genopbygningsagenturs mandat; i løbet af agenturet
mandat
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
FN's internationale dag for udryddelse af fattigdom

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0616/2001
Procedure/fase:  Debat menneskerettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. nat. parl., FN�s
generalsekretær, de sociale
ngo�ers platform, EAPN samt
ILO�s, UNLDC�s, AVS�s,
UNICEF�s, UNCTAD�s og
WFP�s sekretariat

højtidelig indførelse af en europæisk dag for udryddelse af
fattigdom ((den 17. oktober);
fremsættelse af konkrete forslag inden FN-
verdenskonferencen om finansiering og udvikling;
offentlig evaluering af fællesskabspolitikkerne til
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ;
udarbejdelse af en rapport om de økonomiske, sociale og
menneskelige omkostninger ved fattigdom og social
udstødelse i samarbejde med medlemsstater, fagforeninger
og sammenslutninger til bekæmpelse af fattigdom;
nedlæggelse i fortovet uden for Parlamentet i Bruxelles af en
flise til ære for ofrene for fattigdom i lighed med de fliser,
der er nedlagt i fortovene uden for Trocadéro i Paris,
Europarådet i Strasbourg, Rigsdagen i Berlin, Saint Jean du
Latran-basilikaen i Rom og FN i New York;

marts 2002

hver 17. oktober

? 17. oktober

Krænkelser af menneskerettighederne i Den
Socialistiske Republik Vietnam

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:   B5-0620/2001
Procedure/fase:  Debat menneske-rettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,
Vietnams regering og parlament

opfølgningsrapport om den fuldstændige overholdelse af
menneskerettigheder;

Situationen inden for sundhedsvæsenet i Usbekistan

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0621/2001
Procedure/fase:  Debat menneskerettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01
modtagere RÅD, KOM og
Usbekistans regering

ydelse af en passende bistand til befolkningen i Usbekistan,
især drikkevand og fødevarer;
vedtagelse af mere rigoristiske bestemmelser for de
olieselskaber, som er aktive i området ved Aralsøen for i
fremtiden at mindske yderligere skader på miljøet;
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Det sydlige Kaukasus

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:   B5-0618/2001
Procedure/fase:  Debat menneskerettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,  reg. i
Armenien, Aserbajdsjan og
Georgien

afholdelse af en konference mellem de tre stater i det sydlige
Kaukasus og EU med henblik på fastlæggelse af en strategi
for det regionale samarbejde;
etablering af en institutionel struktur for samarbejdet i det
sydlige Kaukasus, hvor Kommissionen yder rådgivende og
faglig bistand;
afholdelse af en konference med deltagelse af banker og
virksomheder i EU om investering og økonomisk udvikling i
det sydlige Kaukasus;
oprettelse af en EU-delegation i Armenien og Aserbajdsjan;
beretning om de initiativer, der foreslås i denne beslutning;
en samlet rapport om situationen, samarbejdet og
initiativerne i regionen og forelæggelse af en fælles EU-
strategi for det sydlige Kaukasus;

snarest muligt
Den politiske situation i Burma

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0622/2001
Procedure/fase:  Debat menneskerettigheder

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,
ASEAN-landene, NLD, Aung San
Suu Kyi og SPDC

en tydelig fælles erklæring, således at det internationale
samfund og det burmesiske folk orienteres om fremskridtet
eller anden udvikling i forhandlingerne;
undersøgelse af, hvorledes humanitær hjælp kan ydes til de
mest nødstedte områder med den mindst mulige politiske
indblanding fra militæret;
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Østtimor

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0625/2001
Procedure/fase:  Debat akt. sprgs.

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
m/æf.
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01

modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. parl., Østtimors valgte
konstituerende forsamling og
kommende regering, FN's
Sikkerhedsråd, FN's
generalsekretær, FN's
højkommissær for
menneskerettigheder, modtagerne
af Nobels fredspris, Ximenes Belo
og Ramos Horta, lederen af
Timors modstandsbevægelse,
Xanana Gusmao

udsendelse af et observationshold med deltagelse af
europæiske observatører, herunder fra Parlamentet, til
præsidentvalget i 2002;
udarbejdelse af en helhedsplan for hjælp til landets
udvikling med henblik på at bistanden kan nå frem til
bestemmelsesstedet og indsættes til gavn for befolkningen;

2002

Colombia

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0632/2001

Procedure/fase:  Debat akt. sprgs.

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01
modtagere RÅD, KOM,
Colombias reg. og FN's
højkommissær for
menneskerettigheder

halvårsberetning om fredsprocessen og
menneskerettighedssituationen i Colombia;

så snart som muligt
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Emne Afstemning på mødet Opfølgning: Frist
Patentering af menneskelige gener

Forslagsstiller:  Pol.Grup.
Reference .../...
Mødedok:  B5-0633/2001
Procedure/fase:  Debat akt. sprgs.

Afgørelse:  Fæll. besl. vedtaget
dato:  04/10/01

Rådet:  .../...
Kommissionen Nielson 04/10/01
modtagere RÅD, KOM,
medlemsst. parl. og reg., Den
Europæiske Patentmyndighed

revurdering af patenteringen af menneskelige gener;
vedtagelse af nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den
menneskelige genetiske kode stilles gratis til rådighed for
forskningen over hele verden;

* * *



Addendum: 1

New .eu Domain

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

Page: 2
Type: http:

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

Page: 44
Type: http:

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:susanne.johansson@esc.eu.int
New: mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

Old: mailto:johannes.kind@esc.eu.int
New: mailto:johannes.kind@cese.europa.eu
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Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu
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