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SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL FORMANDSKABET
(Artikel 28/2 i Forretningsordenen)

Spørgsmål 18/1999 af Olivier Dupuis (NI)

Om: Bestemmelserne vedrørende medlemmernes tilstedeværelse under afstemningerne

På mødet i Parlamentets Præsidium den 15. og 16. december 1997 blev det besluttet at lade
udbetalingen af halvdelen af medlemmernes dagpenge være afhængig af deres deltagelse i mindst
halvdelen af afstemningerne ved navneopråb tirsdag, onsdag og torsdag under mødeperioder i
Strasbourg og torsdag under mødeperioder i Bruxelles.

Som det allerede er blevet understreget ved flere lejligheder, krænker denne ordning princippet om
medlemmernes frihed til at stemme, som de vil (som omfatter retten til at stemme for, imod, afholde
sig fra at stemme og undlade at deltage i afstemningen). Desuden kan et medlems mulighed for
offentligt at tilkendegive, at han/hun ikke deltager i en afstemning, ikke betragtes som en
afhjælpning af denne situation, da den forpligter vedkommende til i modsætning til kollegerne på en
særlig eksplicit måde at tilkendegive, eventuelt flere gange, hvordan han/hun vil deltage i
afstemningen.

Mener formanden ikke, at der hurtigt bør sættes en stopper for denne krænkelse af dette princip?
Mener formanden ikke, at en ordning, hvor et medlem to gange skriver sig på tilstedeværelseslisten
(første gang på mødet om formiddagen og anden gang på mødet om eftermiddagen), samtidig med
at den ikke er så tung rent bureaukratisk, i lige så høj grad kan opfylde behovet for at sikre, at
medlemmerne er til stede, uden at krænke deres ret til frit at deltage i beslutningsprocessen, som de
vil?
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Svar

1.    Den pågældende afgørelse er et resultat af Europa-Parlamentets politiske myndigheders ønske,
som kom meget præcist til udtryk i referatet fra mødet i Europa-Parlamentets Præsidium den
15. og 16. december 1997.

2.    Denne afgørelse blev taget i anvendelse første gang under mødeperioden i Strasbourg den 16.-
20. februar 1998 og er indføjet i den nye udgave (ajourført den 13.7.1999) af regulativet om
omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (artikel
11, stk. 4).

3.   Den ordning, der er indført, respekterer fuldt ud medlemmernes ret til ikke at deltage i en
afstemning. Et medlem er ikke forpligtet til at tilkendegive dette mundtligt i mødesalen, men
kan, hvis vedkommende foretrækker det, give meddelelse herom til de tjenestemænd, der bistår
formanden under afstemningen.

4   Hvad angår anden del af spørgsmålet, må det understreges, at indførelsen af endnu en
tilstedeværelsesliste, f.eks. om eftermiddagen, ikke vil få nogen indvirkning på omfanget af de
dagpenge, som medlemmerne får udbetalt, da tildelingen af dagpenge ikke vil være knyttet
sammen med forpligtelsen til at skrive sig på de to tilstedeværelseslister, der ville blive lagt
frem for en enkelt dag. Desuden vil en sådan afgørelse betyde betydeligt mere arbejde for de
pågældende tjenestegrene, som ville skulle registrere mindst otte tilstedeværelseslister pr. møde
i stedet for nu fem.

* * *
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formand Godelieve Quisthoudt-Rowohl. har udsendt følgende meddelelser til
Europa-Parlamentets medlemmer:

Nr. 28/99 Underskrift til tilstedeværelsesliste og bestemmelser  vedrørende
godkendelse  af alternative beviser for et medlems tilstedeværelse

Nr. 29/99 Opstilling af postkasser i Strasbourg

Nr. 01/00 Hotelreservation under mødeperioden i september 2000 i
Strasbourg

Nr. 02/00 Opsyn med Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

SEKS MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET
NEDLÆGGER DERES MANDAT

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har følgende medlemmer nedlagt
deres mandat:

- Peter Bossu  (PSE/B) med virkning fra 1. januar 2000
- Alain John Donnelly (PSE/UK) med virkning fra 17. januar 2000
- Pauline Green (PSE/UK) med virkning fra 31. december 1999
- François Hollande (PSE/F) med virkning fra 18. december 1999
- Roger Karoutchi (PPE-DE/F) med virkning fra 1. januar 2000
- Philippe de Villiers (UPE/F) med virkning fra 17. december 1999.

Europa-Parlamentet har taget dette til efterretning på plenarmødet den 17. januar 2000.

•  * *
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OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET BELGISK MEDLEM
TIL EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 17. januar 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Kathleen Van Brempt

var indtrådt i stedet for Peter Bossu (PSE/B), med virkning fra den 13. januar 2000.

* * *

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF
TRE FRANSKE MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet tog på plenarmødet den 2. februar 2000 til efterretning, at

Alexandre VARAUT

var erklæret valgt til Europa-Parlamentet med virkning fra den 17. december 1999 i stedet for
Philippe de VILLIERS (UEN/FR)

Anne FERREIRA

var erklæret valgt til Europa-Parlamentet med virkning fra den 18. december 1999 i stedet for
François HOLLANDE (PSE/FR)

Dominique VLASTO

var erklæret valgt til Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. januar 2000 i stedet for Roger
KAROUTCHI (PPE-DE/FR)

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JANUAR 2000

Institution
Antal

indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren

fraværende)

Spørgsmål
taget

tilbage af
spørgeren

Spørgsmål
allerede

opført på
dagsorenen

Institutionernes
 repræsentanter

Rådet 27 14 11 6 2 0 0 SEIXAS DE COSTA

Kommissionen 41 16 20 5 2 0 3 PATTEN
VERHEUGEN
DIAMANTOPOULOU
WALLSTRÖM

I alt 68 30 31 11 4 0 3
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER - 19991

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

7/99 168.504 HELMER, KAUPPI,
DUCARME, DOYLE

Jagt og fiskeri og andre
fritidaktiviteter

13.10.1999 13.01.2000 39

 8/99

9/99

168.513

168.514

Roy PERRY

Ward BEYSEN

Fastlæggelse af Europa-
Parlamentets hjemsted

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

26.10.1999

03.11.1999

  26.01.2000

03.02.2000

121

1

10/99 168.519 EBNER, LUCAS,
BANOTTI, VATTIMO,
WATTS

Verdenshandelsorganisationens
negative indvirkning på dyrevelfærd

15.11.1999 15.02.2000 81

                                                
1 Situationen pr. 21.01.2000
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 120/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Somalia

Bruxelles, den 3. december 1999

Den Europæiske Union glæder sig over den beslutning, der er truffet på 7. topmøde mellem stats-
og regeringscheferne i IGAD den 26. november i Djibouti, om at bifalde og give deres fulde støtte
det initiativ, der er taget af IGAD's formand, Djiboutis præsident Ismail Omar Guelleh, vedrørende
krisen i Somalia.

Unionen ser frem til at gennemgå de detaljerede forslag og deres gennemførelsesmekanisme, som
IGAD skal udarbejde i samarbejde med Det Stående Somalia-Udvalg. På dette grundlag vil EU's
støtte blive drøftet i lyset af konklusionerne fra mødet i Somalia-Udvalget under IGAD-partnernes
forum den 19.-20. oktober 1999 i Rom og af dets bestræbelser på at etablere regionale forvaltnings-
strukturer, der hviler på medbestemmelsesprocesser, der fuldt ud involverer det civile samfund;
disse strukturer kunne udgøre grundlaget for en fremtidig national regering og gøre det muligt at
bevare Somalias suverænitet og enhed.

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

* * *

Nr. 121/99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om løsladelsen af Mikhail N. Chigir,forhenværende premierminister for Belarus

Bruxelles, den 9. december 1999

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at forhenværende premierminister Mikhail Chigir
blev løsladt den 30. november 1999, således som det gennem flere måneder var blevet henstillet til
de belarussiske myndigheder at gøre.

Mikhail Chigir blev anholdt den 2. april 1999 og anklaget for bestikkelse, men alt tydede på, at an-
holdelsen var politisk begrundet. EU forventer, at en kommende retssag mod Mikail Chigir bliver
åben og retfærdig, og at den gennemføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte rets-
principper.
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Mikhail Chigirs løsladelse er et opmuntrende signal. EU bekræfter på ny sin støtte til OSCE's
indsats for, at der etableres en politisk dialog med oppositionen for at forberede frie og demokra-
tiske valg under overværelse af internationale observatører i 2000. EU udtrykker derfor tilfredshed
med de tilsagn, Belarus gav i topmødeerklæringen fra Istanbul.

Efter dette første skridt, der vil kunne medvirke til at få indledt de ventede forhandlinger inden
længe, udtrykker EU forhåbning om, at den allerede indgåede aftale om, at oppositionen skal have
adgang til de statslige medier inden forhandlingerne indledes, vil blive ført ud i livet.

Endelig håber EU, at den politiske dialogproces, som OSCE har lanceret, vil give Belarus mulighed
for aktivt at engagere sig i udviklingen af et pluralistisk samfund, der er baseret på rets-
statsprincippet og respekt for menneskerettighederne. EU er rede til at bistå Belarus i denne proces.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Bulgarien, Den
Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske
Republik og Slovenien, de associerede lande Cypern og Malta samt EFTA-landene Island og
Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig
denne erklæring.

* * *

Nr. 122/99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Letlands sproglov

Bruxelles, den 9. december 1999

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den sproglov, som Letlands parlament (Saeima)
vedtog den 9. december 1999. EU ser dette som en opmuntrende udvikling med henblik på at
fremme processen for integration af mindretallene i det lettiske samfund.

Den Europæiske Union kan fuldt ud tilslutte sig erklæringen om sprogloven fra højkommissæren
for nationale mindretal, Max van der Stoel, hvori denne konstaterer, at loven nu i al væsentligt
stemmer overens med Letlands internationale forpligtelser og tilsagn. EU nærer tillid til, at det
sikres, at loven bliver korrekt udmøntet.

Samtidig noterer Den Europæiske Union sig den lettiske regerings nylige beslutning om at vedtage
rammebetænkningen om et integreret samfund og ser frem til videre fremskridt på dette område.
EU vil også fremover arbejde tæt sammen med Letland for at støtte et sådant mål.

* * *
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Nr. 123/99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den seneste aktion mod de uafhængige medier i FRJ

Bruxelles, den 10. december 1999

Den Europæiske Union har noteret sig den seneste aktion mod de uafhængige medier i FRJ og
udtrykker sin forfærdelse over de bøder, som Blic, Danas og Studio B er blevet idømt.

Disse bøder er fuldstændig ubegrundede. Det er i absolut modstrid med alle principper om ytrings-
frihed at idømme medierne bøder, blot fordi de offentliggør en officiel erklæring fremsat af et frem-
trædende politisk parti. EU har ved flere tidligere lejligheder erklæret, at loven om underretning af
offentligheden strider mod de grundlæggende demokratiske principper. Ved at bruge den til at ud-
øve økonomisk censur over for uafhængige medier fjerner myndighederne i FRJ sig endnu mere fra
de europæiske og internationale standarder.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne i FRJ til at omgøre den uberettigede beslutning
om at idømme Blic, Danas og Studie B en bøde, og gentager sit krav om, at loven om underretning
af offentligheden ophæves.

* * *

Nr. 124/99

Erklæring fra Formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om præsidentvalget i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 11. december 1999

Den Europæiske Union lykønsker Boris Trajkovski med hans valg til præsident i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien. Den Europæiske Union appellerer til alle politiske kræfter i
landet om at respektere det endelige resultat af valget. EU opfordrer befolkningen i Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien til at give den nyvalgte præsident al den støtte, han behøver for
at kunne udføre sine forfatningsmæssige opgaver.

Den Europæiske Union opfordrer alle politiske kræfter til at fortsætte i retning af demokratiske
reformer, markedsreformer og etnisk forsoning, der er af væsentlig betydning for landets stabilitet
og udvikling. Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den agter at udbygge samarbejdet med
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, således at der kan ske yderligere fremskridt i
retning af at forbedre forbindelserne.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER 17

Bulletin 14.02.2000
Redaktionen slut : 04.02.2000

- DA - PE 168.652

Nr. 125/99
Erklæring fra Formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af Republikken Kroatiens
præsident dr. Franjo Tudjmans død

Bruxelles, den 13. december 1999

Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union har med stor sorg modtaget budskabet om det
kroatiske folks tragiske tab ved Republikken Kroatiens præsident dr. Franjo Tudjmans død og øn-
sker over for det kroatiske folk at udtrykke sin dybeste medfølelse.

Formandskabet for Den Europæiske Union ønsker i denne sorgens stund at forsikre det kroatiske
folk om, at det er rede til at arbejde for en yderligere udvikling af forbindelserne mellem Den Euro-
pæiske Union og Kroatien.

* * *

Nr. 126/99
Erklæring fra Formandskabet på Den Europæiske Unions Vegne

om situationen mellem Nicaragua og Honduras

Bruxelles, den 14. december 1999

Den Europæiske Union har med bekymring noteret sig forværringen i situationen mellem Nicaragua
og Honduras vedrørende et område af den kontinentale sokkel under Det Caribiske Hav efter ratifi-
kationen af den såkaldte Ramirez-Lopez-traktat om søgrænserne mellem Colombia og Honduras.

Den Europæiske Union retter en højtidelig appel til parterne om at udvise den størst mulige tilbage-
holdenhed og at afstå fra enhver handling, der vil kunne skade forbindelserne mellem de to lande
yderligere. Den Europæiske Union opfordrer desuden begge regeringer til at gøre alt, hvad de kan
for at løse dette problem gennem dialog og ved hjælp af andre midler til bilæggelse af internationale
tvister, som bygger på folkeretten. EU støtter fuldt ud, at Organisationen af Amerikanske Stater
deltager i løsningen af denne uoverensstemmelse.

Den Europæiske Union er især bekymret for, at spændingerne, hvis de ikke løses gennem forhand-
linger, kan bringe de væsentlige resultater i fare, der er opnået inden for den politiske og økonomi-
ske integration i den centralamerikanske region. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende
begge regeringer til at koncentrere sig om genopbygningen og udviklingen af regionen i overens-
stemmelse med den erklæring, der blev vedtaget på den rådgivende gruppes møde i Stockholm i
maj 1999.

* * *
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Nr. 127/99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

genoprettelse af demokratiet i Niger

Bruxelles, den 22. december 1999

Den Europæiske Union er tilfreds med den foreløbige gennemførelse af overgangsprogrammet i
Niger og tror på, at overgangsprocessen har styrket Nigers demokrati og fremmet politisk stabilitet.

Den Europæiske Union er rede til at støtte Niger i landets  bestræbelser på at fremme økonomisk og
social udvikling til befolkningens velfærd.

Den Europæiske Union betragter stadig overholdelse af menneskerettighederne, de demokratiske
principper og retssikkerheden som væsentlige elementer i forbindelserne mellem Niger og Den
Europæiske Union.

Den Europæiske Union vil i sin politiske dialog med Niger fortsat komme ind på spørgsmålet om
efterforskningen af omstændighederne omkring mordet på præsident Baré, og vil være særlig op-
mærksom på, om der vedtages en lov om amnesti, som den nyligt vedtagne forfatning åbner mulig-
hed for.

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

* * *

Nr. 128/99
Formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Mozambique

Bruxelles, den 28. december 1999

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at valghandlingerne i Mozambique den
22. december 1999 afsluttedes med den officielle meddelelse om valgresultatet, og lykønsker
Mozambiques befolkning med den værdighed og disciplin, denne har udvist.

Internationale og lokale observatører var til stede under valghandlingerne, herunder en fælles
observationsmission fra Den Europæiske Union, der i sin foreløbige erklæring af 12. december
bemærkede, at valghandlingerne afvikledes frit og retfærdigt, og at Mozambiques befolkning havde
mulighed for at give udtryk for, hvad den mente.
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Den Europæiske Union finder, at valghandlingen stort set forløb frit og retfærdigt. Begge ledende
partier har fremsat påstande om svindel og uredelighed, der, hvis de resulterer i formelle klager, bør
undersøges og løses i overensstemmelse med loven.

Den Europæiske Union finder, at valget i 1999 i Mozambique er et yderligere skridt i retning af en
konsolidering af flerpartidemokratiet samt fred og stabilitet i landet og regionen og udgør et solidt
grundlag for et fortsat samarbejde mellem Den Europæiske Union og Mozambique.

* * *

Nr. 129/99
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om militærkuppet i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 7. januar 2000

Den Europæiske Union er dybt bekymret over militærkuppet og opløsningen af de politiske og rets-
lige institutioner den 24. december 1999 i Côte d'Ivoire. Den opfordrer indtrængende alle parter til
fredeligt og hurtigt at genoprette et demokratisk styre i overensstemmelse med landets forfatning, til
at respektere menneskerettighederne og til at garantere sikkerheden i overgangsperioden.

Den Europæiske Union ønsker endvidere at give udtryk for sin støtte til den beslutning, som Den
Afrikanske Enhedsorganisation traf på sit topmøde i juli sidste år, og hvori den fordømte militærkup
og vedtog at isolere enhver regering, der er kommet til magten ved brug af våben.

EU betragter ligeledes en hurtig genoprettelse af demokratisk styre i Côte d'Ivoire som vigtig for det
fremtidige samarbejde mellem EU og Côte d'Ivoire, især set i lyset af muligheden for at påbegynde
proceduren i artikel 366a i fjerde reviderede Lomé-konvention.

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

* * *
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Nr. 1/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende parlamentsvalget i Republikken Kroatien den 3. Januar

Bruxelles, den 5. januar 2000

Den Europæiske Union tilkendegiver sin tilfredshed med det parlamentsvalg, der blev afholdt i
Republikken Kroatien den 3. januar 2000. Valget, som de internationale observatører anser for at
være foregået roligt og velordnet med fri politisk udtryksfrihed for stemmeafgiverne, vil kunne vise
sig at være et betydeligt skridt mod Kroatiens tilnærmelse til fuld integration i de europæiske struk-
turer.

Den Europæiske Union lykønsker det kroatiske folk for den demokratiske måde, hvorpå valget er
blevet afholdt, og henstiller til alle politiske kræfter, at de overholder og respekterer valgresultatet.

Den Europæiske Union bekræfter, at den er parat til at udvikle og forstærke samarbejdet med Repu-
blikken Kroatien, såfremt den kommende regering iværksætter relevante reformer, der uddyber de
demokratiske institutioner, styrker respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende fri-
hedsrettigheder, gennemfører økonomiske reformer og træffer foranstaltninger, der fører til etnisk
forsoning og fred og stabilitet i regionen.

* * *

Nr. 2/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Ukraines Forfatningsdomstols afgørelse
af 30. december 1999 vedrørende dødsstraf

Bruxelles, den 11. januar 2000

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed den afgørelse, som Ukraines Forfatningsdomstol traf
den 30. december 1999 om, at Ukraines strafferetlige bestemmelser om dødsstraf er forfatnings-
stridige, idet de strider mod artikel 27 og 28 i forfatningen, der anerkender princippet om respekt for
menneskeliv og forbyder enhver form for umenneskelig behandling.

Vi er overbevist om, at Ukraines strafferet vil blive ændret i overensstemmelse med denne skel-
sættende afgørelse.
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EU finder, at denne afgørelse viser Ukraines vilje til at slutte sig til en positiv udvikling i retning af
universel afskaffelse af dødsstraffen, der er Den Europæiske Unions endelige mål som fastsat i den
EU-erklæring og de EU-retningslinjer, der blev vedtaget på samlingen i Rådet (almindelige an-
liggender) i juni 1998 i Luxembourg.

Denne vidtrækkende afgørelse stemmer godt overens med målene i Ukraines generelle strategi for
fremme af menneskerettighederne samt med bogstav og ånd i den europæiske menneskerettigheds-
konvention og alle andre relevante internationale retsinstrumenter, som kræver denne umenneske-
lige praksis afskaffet.

På baggrund af denne positive afgørelse, der styrker det strategiske partnerskab mellem EU og
Ukraine, henstiller vi til Ukraine om at ratificere protokol nr. 6 til den europæiske konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som er det første folke-
retlige instrument, der har pålagt de kontraherende parter en juridisk forpligtelse til at afskaffe
dødsstraffen. EU minder også om Ukraines forpligtelse til som medlem af Europarådet at afskaffe
dødsstraffen fuldstændig inden november 1998.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Bulgarien,
Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik, Slovenien, Den Tjekkiske
Republik og Ungarn, de associerede lande Cypern og Malta samt EFTA-landene Island,
Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 3/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Indonesien

Bruxelles, den 17. januar 2000

EU har noteret sig de historiske ændringer, der er sket i Indonesien i de seneste få måneder. Den
støtter den nye demokratisk valgte indonesiske regerings bestræbelser og ser med glæde de skridt,
som præsident Wahid har taget for at styrke demokratiet, reformere militæret og retsvæsenet, gen-
oprette landets økonomiske vitalitet og løse de interne konflikter gennem dialog i stedet for magt.

EU mener derfor, at de restriktioner over for den tidligere indonesiske regering, der blev indført i
september 1999, og som udløb i dag, ikke behøver at blive fornyet, men noterer, at EU i sin politik
med hensyn til våbeneksport nøje vil følge sin adfærdskodeks på dette område. I denne sammen-
hæng vil EU fortsat følge udviklingen i Indonesien nøje.
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Den Europæiske Union er dybt bekymret over de rystende voldshandlinger i Molukkerne, den
spændte situation i Irian Jaya og den fortsatte konflikt i Aceh. EU understreger, at det er nødven-
digt, at rette vedkommende drages til ansvar for tidligere overtrædelser af menneskerettighederne,
specielt i Østtimor, og at Indonesien reagerer på den internationale bekymring over de ti tusinder af
flygtninge, som stadig findes i Vesttimor.

I forbindelse med præsident Wahids nært forestående besøg i Europa bekræfter Den Europæiske
Union sin støtte til et stærkt, forenet og demokratisk Indonesien og tilbyder at hjælpe den indonesi-
ske regering med at møde disse udfordringer for således at styrke båndene mellem Den Europæiske
Union og et demokratisk Indonesien.

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

* * *

Nr. 4/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

Angola

Bruxelles, den 17. januar 2000

Den Europæiske Union har fulgt situationen i Angola nøje. Den Europæiske Union er klar over, at
der er sket en omfattende udvikling på det militære område og er fortsat overbevist om, at der
kræves en politisk løsning for, at der kan skabes en varig fred i landet, som kan give Angolas
befolkning mulighed for stabilitet og fremskridt.

Den Europæiske Union påpeger atter, at UNITA under ledelse af
Dr. Jonas Savimbi ved ikke at opfylde hovedbetingelserne i Lusaka-protokollen har hovedansvaret
for krigen i Angola. Ved til stadighed at tilsidesætte resolutionerne fra FN's Sikkerhedsråd har dr.
Savimbi bevidst søgt konflikter i stedet for at opfylde sine forpligtelser, hvilket rejser begrundet
tvivl om, hvorvidt han rent faktisk agter at arbejde på national forsoning i Angola.

Den Europæiske Union opfordrer UNITA til omgående at indstille sine militære aktiviteter og
bekræfter atter, at den er fast besluttet på fortsat at støtte de internationale bestræbelser på at styrke
de sanktioner, FN's Sikkerhedsråd har besluttet mod UNITA.
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Den Europæiske Union henstiller til alle i UNITA, som er rede til at efterkomme Lusaka-
protokollens bestemmelser, at de utvetydigt tilkendegiver, at de er rede til at indlede en frugtbar
dialog med regeringen, og opfordrer Angolas myndigheder til at reagere positivt på et sådant
tilsagn.

Den Europæiske Union tilskynder Angolas regering til at tilvejebringe de nødvendige politiske,
sociale og økonomiske betingelser for, at demokrati og retssikkerhed kan trives i Angola. I den
forbindelse er Den Europæiske Union af den opfattelse, at der påhviler regeringen et særligt ansvar
for at fremme menneskerettighederne - også i områder, der var under UNITA's kontrol -
demokratiske principper, god regeringsførelse og styrkelse af et frit civilsamfund.

Den Europæiske Union opfordrer atter regeringen, som har undertegnet Ottawa-konventionen, og
navnlig UNITA, til omgående at ophøre med udlægning af miner i landet.

Den Europæiske Union er foruroliget over, at angolanske væbnede styrker og UNITA i den seneste
tid har ført kampe hen over internationale grænser og understreger betydningen af stabilitet og
mellemstatslig dialog og samarbejde med henblik på sikkerhed og økonomisk udvikling i området.

Den Europæiske Union er rede til at overveje, hvordan den kan bistå regeringen i Angola med at
genopbygge og omstrukturere landet inden for demokratiske rammer. Der vil fortsat blive lagt
særlig vægt på humanitær bistand ud fra ønsket om at mindske den konfliktramte angolanske
befolknings lidelser.

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

* * *

Nr. 5/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Republikken Congo

Bruxelles, den 25. januar 2000

EU har noteret sig de aftaler, som blev undertegnet af repræsentanter for hæren og militserne i hen-
holdsvis Pointe Noire den 16. november 1999 og i Brazzaville den 29. december 1999 og bifalder,
at præsident Bongo fra Gabon er blevet udpeget til mægler i en samlet dialog.

Begge disse aftaler er udtryk for væsentlige skridt henimod fred og national udsoning i Republikken
Congo, hvis befolkning stadig lider under følgerne af en langvarig og ødelæggende væbnet konflikt.
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EU opfordrer derfor alle congolesiske parter til at indstille voldshandlingerne og give tilsagn om at
indlede en samlet dialog med henblik på:

- at tilvejebringe en omfattende og varig afslutning på fjendtlighederne;
- at skabe fuld respekt for menneskerettighederne, retssamfundet samt genindførelse af

demokratiet gennem afholdelse af frie og retfærdige valg.

Hvis der gøres fremskridt i retning af afholdelse af frie, gennemsigtige og pluralistiske valg, vil Den
Europæiske Union kunne overveje ud over at yde humanitær nødhjælp at bidrage til genoprettelse
af fred, demokrati og udvikling i Congo-Brazzaville.

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

* * *

Nr. 6/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om normalisering af Sudans forbindelser med nabolandene

Bruxelles, den 31. Januar 2000

Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at der for nylig er taget skridt hen imod en normali-
sering af de bilaterale forbindelser mellem Sudan og nabolandene Egypten, Eritrea, Etiopien og
Uganda og bekræfter betydningen af en konstruktiv dialog, der fokuserer på stabilitet og samarbejde
i området. Den erindrer om, at en normalisering af disse forbindelser er et af punkterne i den igang-
værende "fornyede dialog" mellem Den Europæiske Union og Sudans regering. Den Europæiske
Union ser frem til, at yderligere skridt i Sudans forbindelser med nabolandene kan fremme udsigten
til fred, stabilitet og samarbejde i området.

Den Europæiske Union opfordrer Sudans og Ugandas myndigheder til at efterkomme bestemmel-
serne i den aftale, der blev undertegnet den 8. december 1999. Den Europæiske Union opfordrer
begge parter til at afstå fra enhver form for militær optræden, til at indstille militær eller logistisk
støtte til alle oprørsgrupper på deres respektive områder og til at bringe det fjendtlige klima til op-
hør, som har påført civilbefolkningen umådelige lidelser. Den Europæiske Union opfordrer parterne
til at løslade alle krigsfanger og til at lade alle bortførte - navnlig børn - vende tilbage til deres
familier.

Den Europæiske Union udtrykker desuden tilfredshed med, at Sudan og Eritrea har konsolideret
deres forbindelser og besluttet at genoptage de diplomatiske forbindelser, hvilket vil bidrage til at
forbedre sikkerhed og stabilitet i området. Den tilskynder til, at de fælles grænser åbnes, og til, at
ruteflyvningen mellem de to lande genoptages.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 7/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om afskaffelse af

dødsstraffen i Turkmenistan

Bruxelles, den 24. januar 2000

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at de turkmenske myndigheder har besluttet at af-
skaffe dødsstraffen.

Den Europæiske Union finder, at afskaffelsen af dødsstraffen bidrager til at øge menneskets vær-
dighed og til gradvis at udvikle menneskerettighederne og bekræfter, at det er dens mål at få den
afskaffet på verdensplan eller i det mindste at få indført et moratorium for henrettelser som et første
skridt i retning af dette mål.

I den forbindelse finder Den Europæiske Union, at de turkmenske myndigheders beslutning er et
grundlæggende skridt i retning af at fremme menneskerettighederne i dette land og et vigtigt bidrag
til afskaffelsen af dødsstraffen på verdensplan.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende de turkmenske myndigheder til at tage yderligere
skridt i retning af respekt for og fremme af menneskerettighederne i Turkmenistan.

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

* * *
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Nr. 8/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om henrettelsen af seks mænd i Usbekistan som følge af bombeattentatet
i Tashkent i februar 1999

Bruxelles, den 28. januar 2000

Den Europæiske Union er imod dødsstraf i alle tilfælde og opfordrer til en afskaffelse heraf overalt i
verden. Som et første skridt opfordrer EU til moratorier for henrettelser.

Hvor dødsstraffen stadig findes, lægger EU megen vægt på, at denne straf kun anvendes i
overensstemmelse med de internationalt anerkendte normer og standarder.

EU beklager dybt henrettelsen af de seks personer, der blev dødsdømt efter bombeattentatet i
februar 1999 i Tashkent.

Den Europæiske Union finder, at en afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at øge menneskets
værdighed og til gradvis at udvikle menneskerettighederne. En sådan afskaffelse udgør ligeledes et
grundlæggende skridt hen imod demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne i alle de lande,
der gennemfører den.

EU opfordrer Usbekistans regering til at afstå fra anvendelse af dødsstraf og til at tage de nødven-
dige skridt hen imod en afskaffelse heraf eller i det mindste indførelse af et moratorium.

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

Nr. 9/00

Erklæring fra Den Europæiske Union
om Kroatien

Bruxelles, den 24. januar 2000

Parlamentsvalget i Kroatien for nylig og den demokratiske måde, hvorpå det blev afholdt, har ind-
ledt en ny fase i kroatisk politik. EU udtrykker tilfredshed med denne udvikling og ser frem til præ-
sidentvalget og dannelsen af den nye regering.

På denne baggrund har Rådet besluttet hurtigt at nedsætte Den Rådgivende Fælles Taskforce EU-
Kroatien for at bane vejen for kommende aftaleforbindelser som led i stabiliserings- og associe-
ringsprocessen. Rådet har også besluttet, at det første skridt hen imod en intensiveret politisk dialog
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skal være at indbyde Kroatiens fungerende premierminister til samlingen i Rådet (almindelige an-
liggender) den 14. februar.

Rådet glæder sig over det positive møde, som Kommissionens formand Romano Prodi havde med
de nye ledere og med den fungerende præsident den 14. januar i Zagreb. Rådet udtrykker tilfreds-
hed med, at Kommissionen vil udvide sin repræsentation i Zagreb og udsende en undersøgelsesmis-
sion i næste måned, der har til opgave at vurdere behovene og fastlægge prioriteterne med henblik
på øget EF-bistand. Så snart forudsætningerne er til stede, kunne man overveje at gennemføre en
feasibility-undersøgelse om stabiliserings- og associeringsaftalen.

Med henblik på en mulig integration af Kroatien i de europæiske strukturer forventer Den Europæi-
ske Union, at den nye regering opfylder de velkendte betingelser, der er en forudsætning for tættere
forbindelser mellem Kroatien og EU, nemlig at der sker fremskridt med reformen af forfatningen,
valgloven, medierne og retsvæsenet, fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, økonomisk reform, aktive fremskridt med hensyn til Kroatiens forpligtelser i
henhold til Dayton-Paris-aftalen (herunder flygtninges tilbagevenden og fuldt samarbejde med Den
Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien) og fuld tilslutning til
regionalt samarbejde. EU lægger i denne forbindelse særlig vægt på betydningen af, at Kroatien ak-
tivt forpligter sig til at overholde principperne og målene i stabilitetspagten for Sydøsteuropa.

EU glæder sig til at samarbejde med den nye regering i Kroatien for hurtigt at gøre fremskridt på
disse områder og er villig til at hjælpe Kroatien med at klare de udfordringer, som det står over for i
bestræbelserne på at udvikle tættere forbindelser med EU.

Rådet udtrykker håb om, at den seneste udvikling i Kroatien vil være et eksempel, der snart vil blive
fulgt i hele regionen, og vil blive begyndelsen til et frugtbart og konstruktivt samarbejde mellem EU
og Kroatien.

* * *

Nr. 10/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Guinea-Bissau

Bruxelles, den 27. januar 2000

Den Europæiske Union glæder sig over, at der i Guinea-Bissau nu er genskabt forfatningsmæssig
og demokratisk orden gennem afholdelse af frie og retfærdige parlaments- og præsidentvalg, hvis
resultater er et udtryk for folkets vilje. Den Europæiske Union opfordrer alle parter i Guinea-Bissau
til at respektere disse resultater og til at samarbejde om at konsolidere freden, den nationale forso-
ning og den økonomiske udvikling.
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Den Europæiske Union lykønsker landets nye, demokratisk valgte regeringsorganer og opfordrer
indtrængende disse til at udvise tolerance med henblik på at styrke demokratiet, retsstatsprincippet
og beskyttelsen af menneskerettighederne til gavn og fremgang for folket i dette land.

Den Europæiske Union gentager, at den under sådanne omstændigheder er rede til at samarbejde
med de nye myndigheder og fortsætte med at støtte Guinea-Bissaus genopbygnings- og genindpas-
ningsprogram.

Den Europæiske Union anerkender det arbejde, som både den nationale samlingsregering og
UNOGBIS har gjort for at fremme freds- og demokratiseringsprocessen i Guinea-Bissau.

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

* * *

Nr. 11/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om afskaffelse af dødsstraffen på Cypern

Bruxelles, den 28. januar 2000

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med Republikken Cyperns beslutning om at ratificere
protokol nr. 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention om afskaffelse af dødsstraffen.

Dette er et vigtigt skridt, der understreger Cyperns vilje til at fremme menneskerettighederne.

Den Europæiske Union bekræfter sin støtte til Europarådet, der i sin holdning slår til lyd for universel afskaffelse af
dødsstraffen og understreger, at de eksisterende moratorier for henrettelser i Europa bør opretholdes, indtil dette mål
nås.

* * *
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REVISIONSRETTEN

UDNÆVNELSE AF OTTE MEDLEMMER AF
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET

Formanden for Rådet for Den Europæiske Union fremsendte den 17. december 1999 til Europa-
Parlamentet en bekræftet kopi af Rådets afgørelse om udnævnelse af

Robert REYNDERS
Jørgen MOHR
Juan Manuel FABRA VALLES
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Giorgio CLEMENTE
Vítor Manuel da Silva CALDEIRA
Aunus SALMI
Jan O. KARLSSON

som medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret for perioden fra den 1. marts 2000
til den 28. februar 2006.
.

* * *
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DIVERSE

DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I HELSINGFORS

Følgende dokumenter udleveres i Distributionen:

•  Kommissionens sammenfattende dokument om udvidelsen
(12053/99) (KOM(1999) 599)

•  Rapport vedrørende Europakonferencen
(13764/99)

•  Effektive institutioner efter udvidelsen: Rapport fra formandskabet om mulige løsninger for
regeringskonferencen
(13636/99)

•  Et effektivt Råd i en udvidet Union: Retningslinjer for en reform og anbefalinger vedrørende
forretningsgangen
(13863/99)

•  Formandskabets rapporter om styrkelsen af den fælles europæiske sikkerheds- og
forsvarspolitik og om Den Europæiske Unions ikke-militære krisestyring
(13619/1/99 REV 1)

•  Rapport fra formandskabet om gennemførelse af EU's fælles strategi over for Rusland
(13860/99)

•  Fælles strategi over for Ukraine
(13523/1/99 REV 1 + REV 2 (en) + 13871/99)

•  Stabilitetspagten for Sydøsteuropa: Rapport om EU's aktion til støtte for stabilitetspagten og
Sydøsteuropa
(13814/99)

•  Rapport fra formandskabet om styrkelse af Den Europæiske Unions indsats på
menneskerettighedsområdet
(13557/99)

•  Økofin-Rådets rapport om samordning af den økonomiske politik: revision af instrumenterne
og erfaringer fra tredje fase af ØMU
(13123/1/99 REV 1)
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•  Økofin-Rådets rapport om styrket skattepolitisk samarbejde
(13140/1/99 REV 1)

•  Formandskabets rapport om vurdering af bekæmpelsen af svig
(13329/1/99 REV 1)

•  Fælles beskæftigelsesrapport
(13607/99 + ADD 1)

•  Rådets rapport om retningslinjerne for beskæftigelsen i år 2000
(13606/99)

•  Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelsen af
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(10994/99) (KOM(1999) 445 – C5-0147/1999 – CNS990816DBC)

•  Rådets henstillinger om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(13608/99)

•  Kommissionens meddelelse om forslag til retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitik i 2000
(10992/99) (KOM(1999) 441 – C5-0147/1999 – CNS990816)

•  Rapport fra Rådet om en strategi for integrering af miljøaspekter og en bæredygtig udvikling
på det energipolitiske område
(13773/99)

•  Rapport fra Rådet om transport og miljø
(11717/99)

•  Rapport fra Rådet om integration af miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i politikken
vedrørende det indre marked
(13622/99)

•  Rapport fra Rådet om integrering af bæredygtig udvikling i EU's industripolitik
(13549/1/99 REV 1)

•  Rapport fra Rådet om en strategi for miljøintegration og bæredygtig udvikling i den fælles
landbrugspolitik udarbejdet af Rådet (landbrug)
(13078/99)

•  Integration af miljøhensyn i Fællesskabets udviklingspolitik
(13644/99)
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•  Kommissionens rapport om integrering af miljøaspekter og bæredygtig udvikling i
Fællesskabets politikker
(13572/99) (SEC(1999)1941 DE-EN-FR)

•  Kommissionens koordinerede rapport om miljøindikatorer
(13573/99) (SEC(1999)1942)

•  Kommissionens meddelelse om en samlet evaluering af femte miljøhandlingsprogram
(13598/99) (KOM(1999) 543)

•  Kommissionens rapport om bedre lovgivning 1999, herunder nærhedsprincippet
(13725/99) (KOM(1999) 562 – C5-0279/1999)

•  Rapport om fuldførelse og evaluering af handlingsplanen vedrørende organiseret kriminalitet
(9917/3/99 REV 3 + REV 4 (s))

•  EU-handlingsplan for Den Russiske Føderation om bekæmpelse af organiseret kriminalitet -
Grundlæggende principper
(13009/1/99 REV 1)

•  Den Europæiske Unions narkotikastrategi (2000-2004)
(12555/3/99 REV 3)

•  Kommissionens rapport om bevarelse af de nuværende sportsstrukturer og om opretholdelse
af sportens sociale funktioner inden for Fællesskabets rammer

* * *



UDVALG 33

Bulletin 14.02.2000
Redaktionen slut : 04.02.2000

- DA - PE 168.652

UDVALG



UDVALG34

Bulletin 14.02.2000
Redaktionen slut : 04.02.2000

- DA - PE 168.652

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

Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

van den BERG Bedre lovgivning
1998-1999

AFCO (M) 27.01.00 PSE C5-0279/99

Lord
INGLEWOOD

Begrundelser til
ændringsforslag, jf.
forretningsordenes artikel
159, stk. 3

AFCO (K) 11.01.00 PPE

MUSCARDINI Bekæmpelse af
organiseret kriminalitet:
Forebyggelse og kontrol,
en EU-strategi for
begyndelsen af det nye
årtusind

AFET (M) 25.01.00 UEN C5-0037/00

NAIR MEDA-programmet,
Euro-Middelhavs-partners
kabet (Ændr. forord. (EF)
1488/96)

AFET (M) 25.01.00 PSE C5-0023/00

SOULADAKIS Interimsaftale med
Turkmenistan

AFET (M) 25.01.00 PSE C5-0338/99

GRUPPE
GUE/NGL

Humanitær bistand:
Evaluering af og
fremtiden for EF's
aktiviteter (forord.(EF)
1257/96) (Meddelelse)

AFET (M) 25.01.00 GUE/N
GL

C5-0044/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Passage af de ydre
grænser og udvikling af
Schengen-samarbejdet+

AFET (M) 25.01.00 VERTS/
ALE

C5-0042/00

BROK Førtiltrædelsesstrategi for
Cypern og Malta

AFET (K) 11.01.00 PPE C5-0308/99

BROK Kosovo: Ekstraordinær
finansiel bistand fra
Fællesskabet

AFET (K) 25.01.00 PPE C5-0045/00
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MORILLON Tyrkiets fremskridt mod
tiltrædelse

AFET (K) 25.01.00 PPE C5-0036/00

TITLEY Årlig rapport om
våbeneksport+

AFET (K) 25.01.00 PSE C5-0021/00

GRUPPE PPE Udviklingssamarbejde:
Samarbejde med
AVS-stater, der er
involveret i væbnede
konflikter (Meddelelse)

AFET (K) 11.01.00 PPE C5-0115/99

AUROI Direktiv om uønskede
stoffer og produkter i
foderstoffer

AGRI (K) 26.01.00 VERTS/
ALE

C5-0344/99

MAAT Mælk, mejeriprodukter:
Uddeling af mælk til
skoleelever (Ændr.
forord. (EF) 1255/1999)

AGRI (K) 26.01.00 PPE C5-0047/00

PESÄLÄ Mælk, mejeriprodukter:
Eksportrestitutioner
(Ændr. forord. (EF)
1255/99)

AGRI (K) 26.01.00 ELDR C5-0339/99

SOUCHET Visse varer fremstillet af
landbrugsprodukter:
Ordning for handelen,
fælles markedsordning
(Ændr. forord. 3447/93)

AGRI (K) 26.01.00 UEN

BOURLANGES Kosovo: Ekstraordinær
finansiel bistand fra
Fællesskabet

BUDG
(M)

26.01.00 PPE C5-0045/00

CASACA Støtte til producenter af
visse markafgrøder:
Medtagelse af hør og
hamp (Ændr. forord. (EF)
1251/99)

BUDG
(M)

27.01.00 PSE C5-0280/99

CASACA Hør og hamp: Fælles
markedsordning (Ændr.
forord. (EF) 1308/70)

BUDG
(M)

27.01.00 PSE C5-0281/99
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GUY-QUINT Fælles ramme for
samarbejde til fordel for
en bæredygtig udvikling
af bymiljøet

BUDG
(M)

27.01.00 PSE C5-0309/99

MULDER Mælk, mejeriprodukter:
Uddeling af mælk til
skoleelever (Ændr.
forord. (EF) 1255/1999)

BUDG
(M)

27.01.00 ELDR C5-0047/00

NARANJO
ESCOBAR

Bekæmpelse af
diskrimination:
Fællesskabets
handlingsprogram
2001-2006

BUDG
(M)

27.01.00 PPE C5-0046/00

NARANJO
ESCOBAR

Beskæftigelse:
Bekæmpelse af
diskrimination,
ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse
og erhverv

BUDG
(M)

27.01.00 PPE

SBARBATI Transeuropæiske
netværk: Regler for
Fællesskabets støtte
(forord. (EF) 2236/95)

BUDG
(M)

27.01.00 ELDR C5-0010/00

SBARBATI Transeuropæisk
jernbanesystem for
konventionelle tog:
Interoperabilitet

BUDG
(M)

27.01.00 ELDR C5-0301/99

GRUPPE
VERTS/ALE

Nuklear sikkerhed:
Demontering af FFC's
forældede nukleare anlæg
og affaldsforvaltning
(Meddelelse)

BUDG
(M)

27.01.00 VERTS/
ALE

C5-0214/99

THEATO Regeringskonferencen:
Europa-Parlamentets
bidrag

CONT (M) 11.01.00 PPE C5-0329/99
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CASACA Landbrug, humanitær
støtte: integreret system
for forvaltning og kontrol
af EF-støtteordninger
(ænd. forord.)

CONT (K) 11.01.00 PSE C5-0317/99

PRETS Initiativ fra Republikken
Østrig om bekæmpelse af
børnepornografi på
Internettet

CULT (M) 27.01.00 PSE C5-0318/99

GASOLIBA I
BÖHM

Bekæmpelse af
kriminalitet: Anvendelse
af det finansielle system
til hvidvaskning af penge
(dir. 91/308/EØF)

ECON (M) 17.01.00 ELDR C5-0330/99

MARINOS
Supplerende
sygeforsikring+

ECON (M) 26.01.00 PPE

KAUPPI Adgang til at etablere og
udøve virsomhed som
e-pengeinstitut og tilsyn
hermed (Ændr. dir.
77/780/EØF)

ECON (K) 17.01.00 PPE C4-0531/98

KAUPPI Adgang til at etablere og
udøve virsomhed som
e-pengeinstitut og tilsyn
hermed (Ændr. dir.
77/780/EØF)

ECON (K) 17.01.00 PPE C4-0532/98

RANDZIO-
PLATH

Merværdiafgift (moms):
Overgangsbestemmelser
for Østrig og Portugal
(Ændr. dir. 77/388/EØF)

ECON (K) 17.01.00 PSE C5-0007/00

THYSSEN Retningslinjer for
vertikale begrænsninger

ECON (K) 17.01.00 PPE C5-0009/00

BERENGUER
FUSTER

Udveksling af
oplysninger med
tredjelande (Ændr. dir.
85/611/EØF, 92/49/EØF,
92/96/EØF, 93/22/EØF)

ECON (K) 26.01.00 PSE C5-0011/00
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GRUPPE PPE Det europæiske national-
og regionalregnskabs-
system: Swap-aftaler,
rentesikringsaftaler
(Ændr. forord. 2223/96)

ECON (K) 26.01.00 PPE C5-0018/00

COCILOVO Risikovillig kapital og
jobskabelse:
Gennemførelse af
handlingsplanen
(Meddelelse)

EMPL (M) 01.02.00 PPE C5-0320/99

REIS Farlige stoffer og
præparater:
Azofarvestoffer i tekstil
og læder (19. ændring af
dir. 76/769/EØF)

EMPL (M) 01.02.00 PPE C5-0312/99

OOMEN-
RUIJTEN

Grænsegængeres situation EMPL (K) 01.02.00 PPE

ROCARD Supplerende
sygeforsikring

EMPL (K) 01.02.00 PSE

KRONBERGER Vedvarende energikilder:
Det indre marked for
elektricitet

ENVI (M) 26.01.00 NI C5-0342/99

STAES Foderstof: Handel med
foderblandinger,
omsætning af fodermidler
(Ændr. dir. 79/373/EØF,
96/25/EF)

ENVI (K) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0459/98

STAES Foderstof: Offentlig
kontrol (Ændr. dir.
95/53/EF)

ENVI (K) 11.01.00 VERTS/
ALE

C4-0614/98

BAKOPOULOS Farlige stoffer og
præparater:
Azofarvestoffer i tekstil
og læder (19. ændring af
dir. 76/769/EØF)

ENVI (K) 26.01.00 GUE/N
GL

C5-0312/99

MAATEN Tobak: Fremstilling,
præsentation, salg
(Nyaffattelse)

ENVI (K) 26.01.00 ELDR C5-0016/00
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GRUPPE PPE Beskyttelse af børns
sundhed: Farlige
phthalater, stoffer, legetøj
(Ændr. Dir. 76/69/ÆØF)

ENVI (K) 26.01.00 PPE C5-0276/99

GRUPPE PSE Fælles ramme for
samarbejde til fordel for
en bæredygtig udvikling
af bymiljøet

ENVI (K) 11.01.00 PSE C5-0309/99

GRUPPE PPE Beskæftigelse:
Bekæmpelse af
diskrimination,
ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse
og erhverv

FEMM
(M)

26.01.00 PPE

SMET Godkendelse af
husarbejde i den
uformelle økonomi+

FEMM (K) 26.01.00 PPE

SMET
GRÖNER

Opfølgning af
Beijing-handlingsplanen

FEMM (K) 26.01.00

GALLAGHER Førtiltrædelsesstrategi for
Cypern og Malta

INDU (M) 27.01.00 UEN C5-0308/99

MORGANTINI Årlig rapport om
våbeneksport+

INDU (M) 27.01.00 GUE/N
GL

C5-0021/00

WESTENDORP
Y CABEZA

Bananer: Fælles
markedsordning,
importordning (Ændr.
forord. (EØF) nr. 404/93)

INDU (M) 27.01.00 PSE C5-0277/99

WESTENDORP
Y CABEZA

Kosovo: Ekstraordinær
finansiel bistand fra
Fællesskabet

INDU (M) 27.01.00 PSE C5-0045/00

GRUPPE PSE Bekæmpelse af
diskrimination:
Fællesskabets
handlingsprogram
2001-2006

INDU (M) 27.01.00 PSE C5-0046/00

MAAT Interimsaftale med
Turkmenistan

INDU (K) 27.01.00 PPE C5-0338/99
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MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Bilindustri:
Typegodkendelse af
personbiler for så vidt
angår deres bremser,
regulativ nr. 13-H

INDU (K) 27.01.00 PPE

VALDIVIELSO
DE CUÉ

MEDA-programmet,
Euro-Middelhavs-partners
kabet (Ændr. Forord. (EF)
1488/96)

INDU (K) 27.01.00 PPE C5-0023/00

CEDER-
SCHIÖLD

Initiativ fra Republikken
Østrig om bekæmpelse af
børnepornografi på
Internettet

JURI (M) 11.01.00 PPE C5-0318/99

WALLIS Bekæmpelse af
kriminalitet: Anvendelse
af det finansielle system
til hvidvaskning af penge
(dir. 91/308/EØF)

JURI (M) 11.01.00 ELDR C5-0330/99

PALACIO
VALLELER-
SUNDI

Regeringskonferencen:
Europa-Parlamentets
bidrag

LIBE (M) 17.01.00 PPE C5-0329/99

FRAHM EU-handlingsprogram for
integration af flygtninge+

LIBE (K) 17.01.00 GUE/N
GL

KIRKHOPE Initiativ fra Republikken
Østrig om bekæmpelse af
børnepornografi på
Internettet

LIBE (K) 17.01.00 PPE C5-0318/99

KLAMT Ret til familiesammen-
føring

LIBE (K) 17.01.00 PPE

LEHNE Bekæmpelse af
kriminalitet: Anvendelse
af det finansielle system
til hvidvaskning af penge
(dir. 91/308/EØF)

LIBE (K) 17.01.00 PPE C5-0330/99
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VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Organisationen for
Fiskeriet i det
Nordvestlige Atlanterhav:
Kontrolforanstaltninger
for ikke-NAFO-fartøjer

PECH (K) 27.01.00 PPE C5-0041/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Bevarelse af
fiskerressourcerne:
Beskyttelse af unge
marine organismer (5.
ændr. forord. (EF)
850/98)

PECH (K) 27.01.00 PPE C5-0038/00

KOCH Decharge for 1998: EU's
almindelige budget

REGI (M) 26.01.00 PPE C5-0006/99

MARKOV Fælles ramme for
samarbejde til fordel for
en bæredygtig udvikling
af bymiljøet

REGI (M) 26.01.00 GUE/N
GL

C5-0309/99

HATZIDAKIS Aftale mellem EF og
Ungarn: Vejgodstransport
og kombineret transport

REGI (K) 26.01.00 PPE

MASTORAKIS Vejgodstransport: Aftaler
mellem EF og Bulgarien,
EF og Ungarn, fordeling
af tilladelser

REGI (K) 26.01.00 PSE C5-0335/99

GRUPPE PSE Transeuropæisk
jernbanesystem for
konventionelle tog:
Interoperabilitet

REGI (K) 26.01.00 PSE C5-0301/99

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne     Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene:
Rapport om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om beskyttelse af
køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om
brugsret til fast ejendom på timeshare-basis

ENVI
JURI

SEK (99) 1795
endel.

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om
bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger
om en ændring af den bundne toldsats for bananer

INDU
AGRI
DEVE
JURI

SEK (99) 1820
endel.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Anden
rapport om de regionale beskæftigelsespagter

SEK (99) 1932
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: Den Europæiske Union og Macao:
Efter år 2000

AFET
INDU

KOM (99) 484
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Europas miljø: Hvilken kurs
skal der sættes for fremtiden? Global vurdering af Det
Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i
forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling - Mod en
bæredygtig udvikling

ECON
INDU
AGRI
ENVI

KOM (99) 543
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget: EU's infrastruktuer og år
2000-computerproblemet - 1. kvartal af 1999

ECON
REGI
INDU

KOM (99) 545
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: Skove og udvikling: EF's politik

ENVI
AGRI
DEVE

KOM (99) 554
endel.
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Emne     Henvisning Dok.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber:
Ottogtyvende finansberetning om Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget -EUGFL-
Garantisektionen - Regnskabsåret 1998

BUDG
AGRI
CONT

KOM (99) 568
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Udkast til rapport om erhvervspolitiske aktioner samordnet
medlemsstaterne imellem

AFET
INDU

KOM (99) 569
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: EU's
gasforsyningssikkerhed

ENVI
INDU

KOM (99) 571
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet om den mikrofinansielle bistand til
tredjelande i 1997 og 1998

DEVE
INDU

KOM (99) 580
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber:
Landbrugets Stilling i Den Europæiske Union - Rapport
1998

AFET
CONT
INDU
AGRI

KOM (99) 584
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Fjerde
beretning om indførelse af krav om sundhedsbeskyttelse i
Fællesskabets politikker (1999)

ENVI KOM (99) 587
endel.

Beretning fra Kommissionen til Budgetmyndigheden om,
hvilke følger udsvingene i vekselkursen mellem dollar og
euro har for udgifterne under EUGFL, Garantisektionen -
Regnskabsåret 1999

ECON
AGRI
BUDG

KOM (99) 591
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: Interimsrapport i henhold til artikel 6,
stk. 3, litra a), i direktiv 94/62/EF om emballage og
emballageaffald

ENVI KOM (99) 596
endel.
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Emne     Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
om anvendelse af undtagelsesbestemmelser efter traktatens
artikel 19, stk. 1 - Forelagt i henhold til artikel 12, stk. 4, i
direktiv 94/80/EF

JURI
AFCO

KOM (99) 597
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet om harmoniseringsbehovene - Direktiv
87/30/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas

ECON
JURI
ENVI
INDU

KOM (99) 612
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: EU's deltagelse i regionale
fiskeriorganisationer

BUDG
ENVI
PECH

KOM (99) 613
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: Undersøgelse af enhedsmekanismen
for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne
- Rådets forordning 88/1969/EØF

ECON KOM (99) 628
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,
Den Europæiske Centralbank og Det Økonomiske og
Sociale Udvalg: Handlingsplanen for finansielle
tjenesteydelser – Statusrapport

JURI
ENVI
ECON

KOM (99) 630
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget: EU's infrastrukturer og år
2000-computerproblemet - Beretning fra Kommissionen Q2
1999

KOM (99) 639
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden for sporten

LIBE
INDU
ENVI
CULT

KOM (99) 643
endel.
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Emne     Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget: EU's infrastrukturer og år
2000-computerproblemet - 3. kvartal 1999

ECON
REGI
INDU

KOM (99) 651
endel.

Kommissiones meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet
om EF's bistand til stabiliserings- og associeringsprocessen
for visse lande i Sydøsteuropa: CARA-programmet -
EF-Associeirngs- og Genopbygningsbistand –
Retningslinjer og nærmere regler for bistand til Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Kroatien, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien
som led i det fremtidige CARA-program (2000-2006)

BUDG
LIBE
INDU
AFET

KOM (99) 661
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne     Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om bådtransport af farligt
gods på indre vandveje

ENVI
REGI

KOM (99) 563
endel.
COD 970193

Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af
forordning (EF)nr. 1628/96 om bistand til
Bosnien-Hercegovina,Kroatien, Forbundsrepublikken
Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, bl.a. ved oprettelse af Det Europæiske
Genopbygningsagentur

BUDG
CONT
INDU
AFET

KOM (99) 609
endel.
CNS 990132

Ændret forslag til Rådets direktiv om tildeling af
jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for
brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering

ECON
REGI

KOM (99) 616
endel.
COD 980267

* * *
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A. VEDTAGNE BESLUTNINGER OG AFGØRELSER 1

MØDEPERIODEN FRA DEN 17. TIL DEN 21. JANUAR 2000

(Strasbourg)

                                                
1 Del A i denne liste er udarbejdet af Afdelingen for Akters Gennemførelse (DG II, direktorat B,

tlf. 4-2661 - email: DG2-Suiv@europarl.eu.int).
Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets gældende forretningsorden
som ændret ved afgørelse af 15. april 1999 (B4-0365/99, EFT C 219 af 30. juli  1999, s. 374).
Tegnforklaring:
P = Protokol (foreløbig udgave, sidetal henviser til fransk udgave).
FF = Fuldstændigt forhandlingsreferat (foreløbig udgave, tal henviser til nr. på indlæg).

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

Førstebehandling

♦  Godkendelse uden ændringer

JURI/ Procedure uden afgivelse af betænkning (C5-0067/1999)
18.12.2000 P: II/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at optage og udøve
virksomhed som kreditinstitut (kodificeret version)
KOM(1999)0109 - C5-0067/99 - 1997/0357

JURI/ Procedure uden afgivelse af betænkning (C4-0212/1999)
18.12.2000 P: II/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne
((kodificeret version)
KOM(1999)0113 - C4-0212/99 - 1999/0090
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♦ Godkendelse med ændringer

REGI/ Koch (A5-0104/1999)
18.12.2000 P: II/11
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-063
Vedtagne ændringsforslag: 4
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/55/EF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej
KOM(99)0158 - C5-0004/99 - 1999/0083

INDU/ Turmes (A5-0102/1999)
20.1.2000 P: II/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-059
Vedtagne ændringsforslag: 19
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitetskrav for ballaster til
lysstofbelysning
KOM(1999)0296 - C5-0010/99 - 1999/0127

Andenbehandling

♦ Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

REGI/ Koch (A5-0105/1999)
18.12.2000 P: II/9
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-053, 2-085
Vedtagne ændringsforslag: 1
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumseksamenskravene for
sikkerhedsrådgivere i forbindelse med transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre
vandveje
5563/1/99 - C5-0208/1999 -1998/0106
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HØRINGSPROCEDURE

♦  Godkendelse uden ændringer

JURI/ Procedure uden afgivelse af betænkning (C4-0018/1998)
18.12.2000 P: II/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Forslag til Rådets forordning (EF, Euratom) om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om
ordningen for Fællesskabernes egne indtægter ((kodificeret version)
KOM(1997)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0106/1999)
18.12.2000 P: II/8
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og
Principes kyster, for perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2002
KOM(1999)0550 - C5-0305/99 - 1999/0228

♦ Godkendelse med ændringer

PECH/ Miguelez Ramos (A5-0094/1999)
21.1.2000 P: II/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 5-033, 5-036
Vedtagne ændringsforslag: 2
Forslag til Rådets forordning om en forbedring af dialogen med fiskerisektoren og de involverede
kredse om den fælles fiskeripolitik
KOM(1999) 382 - C5-0145/1999 - 1999/0163
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ANDRE AKTER

BUDGET

♦ Déchargeprocedure

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 P: II/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-288
Europa-Parlamentets afgørelse om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997 for følgende sektioner: I-Europa-
Parlamentet, II-Rådet, III-Kommissionen, IV-Domstolen og V-Revisionsretten
SEK(1998) 520 – C4-0350/1998, SEK(1998) 522 – C4-0351/1998, SEK(1998) 519 – C4-
0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 P: II/9
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-288
Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne vedrørende gennemførelsen af Den
Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997 for følgende sektioner: I-Europa-
Parlamentet, II-Rådet, III-Kommissionen, IV-Domstolen og V-Revisionsretten
SEK(1998) 520 – C4-0350/1998, SEK(1998) 522 – C4-0351/1998, SEK(1998) 519 – C4-
0352/1998

CONT/ van der Laan (A5-0004/2000)
19.1.2000 P: II/12
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-288
Europa-Parlamentets beslutning med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen
for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 1997

CONT/ van Hulten (A5-0001/2000)
19.1.2000 P: II/19
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-314
Beslutning med Europa-Parlamentets bemærkninger til opfølgning af anden beretning fra Den
Uafhængige Ekspertgruppe om reform af Kommissionen
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BESLUTNINGER VEDTAGET PÅ GRUNDLAG AF

♦ redegørelser fra andre institutioner

UEN, GUE/NGL, EDD, PSE, PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0028, 0030, 0039, 0041, 0043,
0044 og 0057/2000)2

20.1.2000 P: II/14
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-123, 2-149
Europa-Parlamentets beslutning om olieforureningskatastrofen som følge af Erikas forlis

UEN, GUE/NGL, EDD, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0029, 0031, 0040, 0042, 0051 og
0058/2000)1

20.1.2000 P: II/18
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-153, 2-173
Europa-Parlamentets beslutning om den seneste tids stormvejr i Europa

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0024, 0025, 0027, 0033, 0035 og
0075/2000)1

20.1.2000 P: II/20
Rådets holdning: FF: 3-065
Kommissionens holdning: FF: 3-104
Europa-Parlamentets beslutning om fredsprocessen i Mellemøsten

♦ mundtlige forespørgsler

ELDR, PSE (B5-0026 og 0036/2000)3

21.1.2000 P: II/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 5-044, 5-050
Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af humanitære hjælpearbejdere i Colombia
om en betænkning eller rapport/årsberetning fra de andre institutioner om et område,
som Parlamentet skal høres om 

                                                
2 Beslutningernes rækkefølge er i overensstemmelse med mødedokumentnummeret.
3  Beslutningernes rækkefølge er i overensstemmelse med mødedokumentnummeret.
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REGI/ Schroedter (A5-0108/1999)
18.12.2000 P: II/14
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-091
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om strukturfondene og deres
samordning med Samhørighedsfonden - Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006
KOM(1999)344 - C5-0122/1999 - 1999/2127

REGI/ Berend (A5-0107/1999)
18.12.2000 P: II/22
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-107
Europa-Parlamentets beslutning om den sjette periodiske rapport om den socioøkonomiske situation
og regionaludviklingen i Den Europæiske Union
SEK(1999) 66 - C5-0120/1999 - 1999/2123

ECON/ Rapkay (A5-0078/1999)
18.12.2000 P: II/33
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-050
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXVIII. Beretning om Konkurrencepolitikken
SEK(1999)0743 - C5-0121/99 - 1999/2124

ECON/ Jonckheer (A5-0087/1999)
18.12.2000 P: II/38
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-050
Europa-Parlamentets beslutning om syvende oversigt over statsstøtte i Den Europæiske Union
inden for fremstillingsvirksomhed og visse andre sektorer
KOM(1999)0148 - C5-0107/1999 - 1999/2110

ECON/ Langen (A5-0073/1999)
18.12.2000 P: II/43
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-050
Europa-Parlamentets beslutning om rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af beslutning nr.
2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern- og stålindustrien
(stålstøttereglerne) i 1998
KOM(1999)094 - C5-0104/1999 - 1999/2107
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PECH/ Cunha (A5-0096/1999)
20.1.2000 P: II/22
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-047
Europa-Parlamentets beslutning om årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamen-
tet om resultaterne af de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden ved udgangen af 1997
KOM(1999)175 - C5-0109/1999 - 1999/2112

♦  en betænkning udarbejdet på grundlag af en såkaldt "retsaktforberedende" høring
om et spørgsmål, der henhører under EU's virksomhedsområde

ECON/ von Wogau (A5-0069/1999)
18.12.2000 P: II/28
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-050
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens hvidbog om modernisering af gennemførelses-
bestemmelserne til EF-traktatens artikel 85 og 86
KOM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108

♦ aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0048, 0065, 0067, 0080 og 0082/2000)4

20.1.2000 P: II/25
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-110, 4-115
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Tjetjenien

PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE (B5-0049, 0063, 0077 og 0087/2000)1

20.1.2000 P: II/28
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-124
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Côte d'Ivoire

PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0052, 0066 og 0069/2000)5

20.1.2000 P: II/30
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-155
Europa-Parlamentets beslutning om den seneste vold i Øvre Egypten
                                                
4 Beslutningernes rækkefølge er i overensstemmelse med mødedokumentnummeret.
5 Beslutningernes rækkefølge er i overensstemmelse med mødedokumentnummeret.
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PSE, ELDR, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0050, 0064, 0079 og 0083/2000)1

20.1.2000 P: II/32
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-155
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Kina

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0038, 0053, 0062, 0070, 0074 og
0084/2000)1

20.1.2000 P: II/34
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-155
Europa-Parlamentets beslutning om Golf-krigens fanger

Verts/ALE, PSE, PPE-DE (B5-0078, 0081 og 0088/2000)1

20.1.2000 P: II/35
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-155
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med Tchad-
Cameroun-olieudvindings- og rørledningsprojektet

PPE/DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL  (B5-0034, 0054, 0059, 0071 og 0073/2000)1

20.1.2000 P: II/37
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-168
Europa-Parlamentets beslutning om Molukkerne i Indonesien

UEN, PSE, ELDR, GUE/NGL, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0047, 0055, 0060, 0072, 0076 og
0086/2000)1

20.1.2000 P: II/39
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-179
Europa-Parlamentets beslutning om de katastrofale oversvømmelser i Venezuela
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♦  anvendelse af EF-traktatens artikel 192  - lovgivningsinitiativ

CONT/ Theato (A5-0002/2000)
19.1.2000 P: II/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 2-076
Europa-Parlamentets beslutning med Parlamentets henstillinger til Kommissionen om indførelse af
strafferetlig beskyttelse af EU’s finansielle interesser

* * *
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SPØRGETID (B5-0003/00) den 18 og 19. januar 2000

30 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Ioannis SOULADAKIS Opførelse af et atomkraftværk i det jordskælvsramte
Tyrkiet

H-0780/99

William NEWTON
DUNN

Gennemskuelighed ved Rådets afgørelser H-0784/99

Jonas SJÖSTEDT Offentlighedens ret til aktindsigt I EU H-0822/99

Pernille FRAHM Offentlig adgang til information H-0010/00

Josu ORTUONDO
LARREA

Forslag til forordning om fastsættelse af de samlede
tilladte fangstmængder for visse fiskebestande i år 2000
(i det konkrete tilfælde for ansjoser)

H-0785/99

Alexandros ALAVANOS Foranstaltninger til bekæmpelse af de fortsatte etniske
udrensninger på bekostning af serberne og roma-
sigøjnerne i Kosovo

H-0788/99

Pat GALLAGHER Det nye INTERREG-initiativ H-0796/99

Liam HYLAND Landbrug og det portugisiske formandskab H-0798/99

Brian CROWLEY Håndtering af hjemløshed og det portugisiske
formandskab

H-0799/99

Mihail PAPAYANNAKIS Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse H-0009/00

Niall ANDREWS Det portugisiske formandskab og udviklingspolitikken H-0801/99

Ioannis MARINOS Europæisk kultur H-0809/99

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Europæisk beskæftigelsespolitik H-0814/99

Philip BUSHILL-
MATTHEWS

Formandskabet for Rådet H-0005/00
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Ioannis SOULADAKIS Opførelse af et atomkraftværk i det jordskælvsramte
Tyrkiet

H-0781/99

David BOWE Forarmet uranvåben H-0786/99

Thomas MANN Udnævnelse af en særlig EU-repræsentant for Tibet H-0793/99

Eija-Riitta KORHOLA Kommissionens afvisning af en kodeks god forvaltning i
EU

H-0795/99

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. PATTEN

Maj THEORIN Mainstreaming i EU-bistanden H-0829/99

Bernd POSSELT Støtte til Centralasien H-0831/99

Fru DIAMANTOPOULOU

Mihail PAPAYANNAKIS Græsk handlingsplan for beskæftigelse H-0778/99

Jens-Peter BONDE Den danske efterlønsordning H-0782/99

Gerard COLLINS Arbejdstidsdirektivet H-0791/99

María AVILÉS PEREA Foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem mænd
og kvinder

H-0805/99

Emmanouil
BAKOPOULOS

EU-initiativet EQUAL H-0807/99

Michael CASHMAN Artikel 13 i EU-traktaten og beskæftigelse H-0808/99

María IZQUIERDO
ROJO

Beskæftigelsesfremme til fordel for kvinder i  ekstremt
ugunstigt stillede regioner

H-0813/99

Jan ANDERSSON Kommissionens planer om forelæggelse af et nyt socialt
handlingsprogram

H-0817/99
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Anneli HULTHÉN Handicappedes muligheder for at nyde godt af den fri
bevægelighed i EU

H-0819/99

Ole KRARUP Opfyldelse af direktiv om udstationering af
arbejdstagere, 96/71/EF

H-0006/00

* * *



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: 50
Type: mailto

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