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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formand Fru Mary BANOTTI har udsendt følgende meddelelser til Europa-
Parlamentets medlemmer:

Nr. 43/2000: Forbud mod at bruge mobiltelefoner under institutionens officielle møder;

Nr. 01/2001: Ændrede åbningstider for barer og restauranter fra den 1. januar 2001;

Nr. 07/2001: Styrkelse af sikkerhedsforanstaltningerne i Strasbourg.

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

* * *



ALMENE OPLYSNINGER

________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA -    PE 299.525

7

ALMENE OPLYSNINGER



ALMENE OPLYSNINGER

________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA -    PE 299.525

8

EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

ET GRÆSK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-
PARLAMENTET

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, har

Ioannis THEONAS (GUE/NGL - GR)

nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 25. januar 2001.

Parlamentet tog dette til efterretning på sit møde den 18. januar 2001.

______

ET BELGISK MEDLEMS NEDLÆGGELSE AF SIT MANDAT I EUROPA-
PARLAMENTET

På mødet den 31. januar 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Freddy THIELEMANS (PSE - BE)

var valgt til borgmester i Bruxelles. I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk., 4, udløb hans
mandat som medlem af Europa-Parlamentet derfor med virkning fra den 17. januar 2001.

______
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GENINDSÆTTELSE AF ET FRANSK MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 31. januar 2001 fik Europa-Parlamentet meddelelse om, at Jean-Marie Le Pen i
henhold til dekret fra formanden for Retten i Første Instans af 26. januar 2001 var genindsat som
medlem af Europa-Parlamentet.

Som følge heraf bortfalder meddelelse af 17. november 2000 til Parlamentet, om at Marie-France
STIRBOIS var valgt i hans sted.

_______

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET GRÆSK MEDLEM AF EUROPA-
PARLAMENTET

På mødet den 31. januar 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Joannis PATAKIS

var valgt i stedet for Joannis THEONAS (GUE/NGL-GR),

med virkning fra den 30. januar 2001.

_______

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET BELGISK MEDLEM AF EUROPA-
PARLAMENTET

På mødet den 1. februar 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

Jacques SANTKIN

var valgt i stedet for Freddy THIELEMANS (PSE-BE),

med virkning fra den 1. februar 2001.

_______
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 31. januar 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at:

- Georges BERTHU
- Thierry de LA PERRIERE
- Elisabeth MONTFORT
- Dominique SOUCHET
- Nicole THOMAS-MAURO
- Alexandre VARAUT

herefter tilhører løsgængerne.

_____
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SPØRGETID (B5-0001/01) den 16 og 17. januar 2001

27 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Maj THEORIN EU-Kina-topmødet H-0952/00

David BOWE Faciliteter for EU-borgere i Mekka H-0956/00

Paul RÜBIG Markedsovervågning i forbindelse med CE-mærkning H-0957/00

Alexandros ALAVANOS Politiske fangers sultestrejke i Tyrkiet H-0965/00

Jonas SJÖSTEDT Åbne rådsmøder H-0967/00

Lennart SACRÉDEUS Demokrati og menneskerettigheder i Belarus H-0970/00

María IZQUIERDO
ROJO

Forfulgte kvinder uden asyl eller tilflugtssted H-0974/00

Niall ANDREWS Irak og ophævelsen af sanktionerne H-0976/00

Glenys KINNOCK Burma H-0983/00

Richard CORBETT ASEAN og Burma H-1004/00

Pat GALLAGHER Fiskeri og det svenske formandskab H-0985/00

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Ophævelse af udleveringsbestemmelser mellem Spanien
og Italien

H-0962/00

María IZQUIERDO
ROJO

Forfulgte kvinder uden asyl eller tilflugtssted H-0975/00

Struan STEVENSON Kemisk industri i Europa H-0969/00

Albert MAAT Eksportrestitutioner inden for stivelsesindustrien H-0977/00

Bart STAES Samordnet indsats i forbindelse med de økonomiske
konsekvenser af BSE-krisen

H-0003/01

Jonas SJÖSTEDT Eksport af mineaffald H-0972/00

María SORNOSA
MARTÍNEZ

Den spanske vandmiljøplan: borgerne opfordrer
Kommissionen til at gribe ind

H-0973/00
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Göran FÄRM Større samordning omkring brandsikring i EU's
medlemsstater

H-1002/00

Jean-Louis BERNIÉ Bekæmpelse af planten Jussieua H-0001/01

Nuala AHERN Vurdering af den interimsrapport, som det britiske
direktorat for tilsyn med nukleare anlæg har udarbejdet
om BNFL (British Nuclear Fuels Ltd.)

H-0955/00

Patricia McKENNA Skift fra vejtransport til jernbanetransport og
klimaændringer

H-0960/00

Marie ISLER BÉGUIN Energiforsyning og atomenergi H-0963/00

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ikke-statslige organisationer inden for rammerne af
reformen af tjenestegrenene og udviklingspolitikken

H-0959/00

Lennart SACRÉDEUS Støtte til fordrevne kristne på Molukkerne H-0971/00

Concepció FERRER De burundiske flygtninges situation i Tanzania H-0981/00

Glenys KINNOCK Forebyggelse af konflikter og bevarelse af freden i
udviklingslandene

H-0984/00

* * *



ALMENE OPLYSNINGER

______________________________________________________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA - PE 299.525

13

OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JANUAR 2001

Institution
Antal
indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren
fraværende)

Spørgsmål
taget
tilbage af
spørgeren

Spørgsmål
allerede
opført på
dagsorenen

Institutionernes
 repræsentanter

Rådet 24 11 9 2 2 0 2 DANIELSSON

Kommissionen 41 16 25 5 0 0 0
VITORINO
FISCHLER
WALLSTRÖM
de PALACIO
NIELSON

I alt 65 27 34 7 2 0 2
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

16/20000 297.679 Gerald Collins Barcelona-procesen og Yemen 24.10.2000 24.01.2001 29

17/2000 297.833 Gianni Vattimo, Giorgio Napolitano,
Giovanni Saverio Pittella og Vincenzo
Lavarra

Giordano Bruno som symbol på åndsfriheden i Europa 31.10.2000 31.01.2001 54

18/2000 297.834 Marie-Thérèse Hermange, Marie-Noëlle
Lienemann, Elizabeth Montfort, Dana
Rosemary Scallon og Rodi Kratsa

Beskyttelse af børn i Mellemsøsten 31.10.2000 31.01.2001 83

19/2000 298.351 Graham Watson, Daniel Cohn-Bendit,
François Bayrou, John Hume og Iñigo
Méndez de Vigo

Racisme, fremmedhad og antisemitisme 14.11.2000 14.02.2001 163

                                                
1 Situationen pr.  19.01.2001
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20/2000

21/2000

299.081

299.082

Charles Tannock, Chris Davies, Jean
Lambert, Torben Lund og Theresa
Villiers

Bruno Gollnisch, Charles de Gaulle,
Jean-Claude Martinez, Carl Lang og
Marie-France Stirbois

Beskyttelse af delfiner og marsvin

Bortfald af Jean-Marie Le Pen's mandat

05.12.2000

05.12.2000

05.03.2001

05.03.2001

50

6

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER,
Jules MAATEN og Marieke
SANDERS-TEN HOLTE

En undersøgelse af de utilsigtede og uforholdsmæssigt
skadelige bivirkninger, fugledirektivet, levestedsdirektivet
og Natura 2000-direktivet har for erhvervslivet

19.12.2000 19.03.2001 10

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Gennemførelsen af fugledirektivet 19.12.2000 19.03.2001 6
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

188/2000

Erklæring fra Det Europæiske Råd om Mellemøsten
Bruxelles, den 8. december 2000

Mellemøsten må genfinde udsigten til fred.

Ingen kan affinde sig med vold, lidelse i befolkningerne og had mellem folkeslagene.

Forhandlingerne må genoptages. Den Europæiske Union finder det i denne forbindelse nødvendigt,

at Israels premierminister og præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed engagerer sig
personligt;

at de tilsagn, de gav i Sharm-el-Sheikh og Gaza, gennemføres fuldstændigt og omgående;

at begge parter tager konkrete skridt, herunder også med hensyn til at afstå fra vold og, for så vidt
angår Israel, med hensyn til spørgsmålet om bosættelser;

at der indføres en mekanisme for tillidsskabende foranstaltninger;

at arbejdet indledes på stedet i den undersøgelseskomité, hvori generalsekretæren/den højtstående
FUSP-repræsentant, Javier Solana, deltager som repræsentant for Den Europæiske Union;

at der opnås enighed om oprettelse af en observatørmission.

Den Europæiske Union har betydelige interesser i Mellemøsten. Dens holdninger er blevet klart de-
fineret, navnlig på Det Europæiske Råds møde i Berlin i marts 1999 og i Den Europæiske Unions
erklæring af 12. september 2000. EU er rede til at rådføre sig med alle parter om, hvordan disse mål
kan nås med henblik på en genoptagelse af forhandlingerne om en fredsaftale.

***
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189/2000
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om undertegnelsen af fredsaftalen mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 12. december 2000

Den Europæiske Union giver udtryk for sin tilfredshed med, at der den 12. december 2000 i Algier
blev undertegnet en fredsaftale mellem Etiopien og Eritrea.

Unionen påskønner de bestræbelser, der er udfoldet fra OAU's side, navnlig af den algierske præsi-
dent, Abdelaziz Bouteflika, og hans særlige udsendinge på denne organisations vegne. De er blevet
støttet af USA og Den Europæiske Union, hvis aktive støtte især er kommet til udtryk igennem den
indsats, formandskabets særlige repræsentant har ydet.

Denne begivenhed kan betyde et afgørende vendepunkt til fordel for fred og udvikling i området og
tjene som eksempel for hele Afrika.

Unionen erindrer om det vigtige bidrag, som dens medlemsstater yder til FN's fredsbevarende
styrke (UNMEE), der er udstationeret i overensstemmelse med Algier-aftalen af 18. juni 2000, samt
til OAU's observatører. Disse bidrag bekræfter, at Unionen, som det navnlig fremgår af dens fælles
holdning af 29. juni 2000, er stærkt engageret i at yde en engageret støtte til de foranstaltninger, der
træffes for at gennemføre fredsaftalen.

Unionen forpligter sig at fortsætte sin støtte til fredsprocessen samt til aktioner, der tager sigte på at
hjælpe de befolkninger, der er berørt af konflikten. Den håber, at fredsaftalen vil kunne gennemfø-
res hurtigt, så de to lande på ny fuldt ud og i en forsoningsånd kan hellige sig deres bestræbelser på
at fremme udvikling, regionalt samarbejde og fattigdomsbekæmpelse, som Den Europæiske Union
er rede til at støtte.

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 Økonomi-
ske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***
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190/2000

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om trojkaens kommende
besøg i Rangoon

Bruxelles, den 15. december 2000

På 13. EU-ASEAN-ministermøde (den 1.-12. december 2000 i Vientiane) meddelte Burmas uden-
rigsminister Win Aung på plenarmødet, at EU-trojkaen var blevet indbudt til at aflægge besøg i
Rangoon i januar 2000. På foranledning af det franske formandskab præciserede han, at trojkaen
ville få de samme muligheder, som da den aflagde besøg første gang i juli 1999.

Formandskabet for Den Europæiske Union noterer sig denne meddelelse og bekræfter, at Unionen
er villig til at fortsætte dialogen med alle de berørte parter, som det var tilfældet på trojkaens første
rejse til Burma i juli 1999.

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 et Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

191/2000
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om Sri Lanka i anledning af Verdensbankens Udviklingsforum
Bruxelles, den 18. december 2000

Den Europæiske Union er klar over, at Sri Lanka befinder sig i en vanskelig situation. Foruden kon-
sekvenserne af den etniske konflikt, som har stået på siden 1983, hæmmer den utilstrækkelige ad-
ministration også landets udvikling.

Ved de seneste parlamentsvalg den 10. oktober 2000 sendte Den Europæiske Union en observatør-
mission til Sri Lanka for at markere sin støtte til den demokratiske proces. Den Europæiske Union
beklager og fordømmer de uregelmæssigheder, der blev afsløret under valgkampen, og de volds-
handlinger, der blev konstateret under valghandlingen, og som risikerer at svække demokratiet. EU
kræver, at ophavsmændene til disse voldshandlinger og uregelmæssigheder bliver fundet og dømt.
Den Europæiske Union er dog af den opfattelse, at valget afspejler Sri Lankas borgeres ønsker på
en nogenlunde rimelig vis.

Den Europæiske Union minder Sri Lankas regering om, at EU gerne ser, at de seksten henstillinger,
som observatørmissionen formulerede ved valghandlingens afslutning, bliver gennemført, således at
kommende valg bliver mere gennemskuelige. EU er villig til at hjælpe Sri Lanka med denne op-
gave.
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Den Europæiske Union bekræfter ligeledes sin vilje til at yde konstruktiv støtte til Sri Lankas rege-
ring i forbindelse med dens bestræbelser på at genetablere freden i landet. EU støtter den dialog-
fremmende indsats, som Norge har gjort siden februar 2000. EU har i øvrigt noteret betydningen af
det første møde mellem Eric Solheim og lederen af LTTE, Velupillai Prabhakaran, den
1. november 2000.

Den Europæiske Union anerkender de bestræbelser, som præsident Kumaratunga udfolder for at
søge at afhjælpe de utallige overtrædelser af menneskerettighederne, som begås af elementer inden
for hæren, politiet og de paramilitære organisationer i de områder, der kontrolleres af regeringen.
EU ser med tilfredshed på dannelsen for nylig af en permanent, tværministeriel komité på højt
niveau, der bistås af en tværministeriel arbejdsgruppe, men gør Sri Lankas regering opmærksom på,
at det er tvingende nødvendigt at give Menneskerettighedskommissionen de menneskelige og
materielle midler, som er nødvendige for, at den kan fungere tilfredsstillende.

Den Europæiske Union er rystet over mordet på de unge tamilske fanger i Bindunuwewa-rehabilite-
ringslejren den 25. oktober 2000, mens de var under de srilankanske myndigheders beskyttelse. EU
kræver, at Sri Lankas regering gør alt for, at de skyldige i disse overgreb arresteres og dømmes.
Generelt opfordrer Den Europæiske Union Sri Lankas regering til systematisk at identificere og
dømme de personer, der er ansvarlige for overtrædelserne af menneskerettighederne i landet. EU er
desuden bekymret over planerne om at genindføre dødsstraffen.

Med hensyn til dekretet om den nationale sikkerhed er Den Europæiske Union fortsat bekymret for,
at større magt til politiet og censur af medierne vil kunne fremprovokere overgreb.

Samtidig gentager Den Europæiske Union sin kraftige fordømmelse af de terroristhandlinger og
overtrædelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, som LTTE har gjort sig skyl-
dig i (navnlig rekrutteringen af børnesoldater). Den Europæiske Union håber, at Velupillai
Prabhakarans seneste erklæring om, at hans bevægelse er parat til at indgå i fredsforhandlinger med
regeringen, er alvorligt ment og hurtigt vil føre til forhandlinger med denne.

Den Europæiske Union anerkender de bestræbelser, som Sri Lankas regering har udfoldet med hen-
syn til befolkningen i de nordlige og nordøstlige dele af landet samt til fordel for de internt fordrev-
ne, men henleder opmærksomheden på, at disse befinder sig i en yderst uholdbar situation, både i
social, moralsk og fysisk henseende, og opfordrer regeringen til at gøre alt for at forbedre deres
situation, især ved at give bedre adgang til humanitær bistand og større bevægelsesfrihed.

EU fordømmer anvendelsen af personelminer i de konfliktramte områder, både fra den srilankanske
hærs og LTTE's side, og anmoder Sri Lankas regering om at samarbejde med FN's minerydnings-
mandskab.

Den Europæiske Union støtter den proces, som har gjort det muligt at udarbejde et program for
hjælp, rehabilitering og forsoning, og anmoder Sri Lankas regering om hurtigst muligt at gennem-
føre de henstillinger, der er fremkommet som resultat heraf.
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Sri Lanka råder over fremragende aktiver som f.eks. en høj grad af økonomisk åbenhed over for
omverdenen, et usædvanlig højt uddannelsesniveau for befolkningen generelt og for arbejdsstyrken
og et betydeligt turismemæssigt potentiale. Imidlertid kræver opfyldelsen af disse udsigter til gode
økonomiske resultater på lang sigt dels, at der beslutsomt gennemføres nødvendige strukturreformer
og reformer med hensyn til god regeringsførelse, samt at der indføres forenklede regeringsprocedu-
rer, og dels at freden genoprettes. I denne forbindelse er Den Europæiske Union foruroliget over, at
militærudgifterne udgør en så betydelig del af statsbudgettet, da dette bringer landets udvikling i
fare.

Den Europæiske Union tilskynder derfor Sri Lankas civile samfund og de politiske kræfter til at nå
til national enighed om en fredsplan, som kan forelægges for LTTE. Den Europæiske Union opfor-
drer også parterne til straks at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en varig fred, som
på afgørende måde tager hensyn til det tamilske mindretals ønsker og ikke anfægter det ubrydelige
princip om Sri Lankas territoriale integritet og enhed.

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

***

192/2000

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende Mexico:
Konflikten i Chiapas

Bruxelles, den 20. december 2000

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at den nye mexicanske regering har tilkende-
givet, at den vil arbejde på at tilvejebringe forhold, som gør det muligt at genoptage fredsdialogen
med henblik på at nå til en endelig forhandlingsløsning på konflikten i Chiapas. Endvidere glæder
Den Europæiske Union sig over, at delstaten Chiapas' nye regering har tilkendegivet, at den agter at
lette genoptagelsen og lanceringen af en sådan dialog.

Den Europæiske Union ser ligeledes med tilfredshed på, at den zapatistiske nationale befrielseshær
har givet udtryk for, at den vil stille sig positivt til den mexicanske regerings initiativ, hvilket er en
holdning, der går i retning af den ønskede afspænding.

Den Europæiske Union håber, at åbningen af den mexicanske økonomi vil kunne bidrage til delsta-
ten Chiapas' og dens indbyggeres økonomiske og sociale udvikling og erklærer sig rede til at støtte
denne proces, navnlig ved at videreføre og om muligt intensivere sin indsats i denne region.



ALMENE OPLYSNINGER

________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA - PE 299.525

21

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

________________________

193/2000
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne

vedrørende forløbet af parlamentsvalget i Côte d'Ivoire
Bruxelles, den 19. december 2000

EU noterer sig, at det ivorianske parlamentsvalg forløb i god ro og orden den 10. december, dér
hvor det var muligt at afholde valg, men beklager ikke desto mindre, at valghandlingen ikke kunne
finde sted på hele territoriet, og at 29 mandater ud af 225 endnu ikke er besat. Den beklager desuden
de voldshandlinger, der fandt sted i dagene inden valget.

Efter EU's mening vil den omstændighed, at en del af vælgerne ikke har haft mulighed for at tilken-
degive deres mening, vanskeliggøre demokratiets tilbagevenden i Côte d'Ivoire. EU ser meget
gerne, at myndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger til at skabe et gunstigt klima for
alle ivorianeres deltagelse i valgprocessen, navnlig i den nordlige del af landet. Den tilskynder til, at
der tages initiativ, som samtlige ivorianske politiske partier kan tilslutte sig, således at valgproces-
sen kan afsluttes under overholdelse af principperne om demokrati, gennemsigtighed og retfærdig-
hed.

EU agter i den forbindelse at indlede den konsultationsprocedure, der er fastsat i artikel 96 i
Cotonou-aftalen, for at fastsætte de nærmere betingelser for samarbejdet med Côte d'Ivoire.

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 Økonomi-
ske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

194/2000

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om det serbiske parlamentsvalg den 23. december 2000

Bruxelles, den 24. december 2000

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig det vellykkede forløb af valget i Serbien og
de demokratiske kræfters sejr.

Denne sejr understøtter og konsoliderer den demokratiske proces, der blev påbegyndt i Beograd
med valget af præsident Kostunica.
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Den giver mulighed for, at der i FRJ gennemføres de nødvendige politiske, økonomiske og sociale
reformer. Den giver ligeledes mulighed for, at FRJ under hensyn til sine internationale forpligtelser
forsoner sig med sine naboer og knytter tættere bånd til Den Europæiske Union.

Den Europæiske Union bekræfter sin fulde støtte til præsident Kostunica med henblik på at gen-
nemføre en sådan politik.

***

195/2000
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om frigivelse af politiske Kosovo-fanger i Serbien
Bruxelles, den 3. januar 2001

Den Europæiske Union opfordrer de jugoslaviske og serbiske myndigheder til at finde passende
retsmidler med henblik på hurtig frigivelse af de albanske Kosovo-fanger, der er tilbageholdt af
politiske grunde.

Unionen opfordrer ligeledes myndighederne i Beograd til ved hjælp af passende retsmidler at
overveje amnestiforanstaltninger over for personer, der har nægtet at bære våben under Kosovo-
konflikten.

***

196/2000

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende situationen i Guinea
Bruxelles, den 22. december 2000

Den Europæiske Union er alvorlig bekymret over den forværrede humanitære situation som følge af
de nylige angreb fra bl.a. Den Revolutionære Forenede Front (EUF) i Guinée-Forestière, navnlig i
Guekedou og i Kissidougou. Den beklager, at disse angreb har kostet adskillige menneskeliv og
bevirket, at lokalbefolkningerne og flygtningene har taget flugten.

Den vedvarende usikkerhed i det sydlige og østlige Guinea gør det vanskeligt for de humanitære
organisationer at levere og fordele den hjælp, som de fordrevne og flygtningene har så hårdt brug
for. Den Europæiske Union appellerer derfor til alle involverede parter, navnlig Liberia, om at lette
disse organisationers arbejde ved at sikre dem ubegrænset adgang til de katastroferamte områder og
ved at afstå fra at overfalde deres personnel.
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Den Europæiske Union opfordrer staterne i området til snarest muligt at anvende alle de
forebyggelsesmekanismer og diskussionsmuligheder, der ligger i de regionale og internationale
organisationer, i første række Ecowas, Mano-flodunionen og De Forenede Nationer for at stabilisere
den sikkerhedsmæssige situation.

Den Europæiske Union støtter Ecowas' mæglingsbestræbelser og noterer sig med interesse de
henstillinger, som stats- og regeringscheferne fremsatte på mødet i Bamako den 15.-16- december
2000. Den er rede til at se på, hvordan Ecowas' bestræbelser på at genoprette fred og sikkerhed i
området kan understøttes.

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

***

197/2000
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Laos
Bruxelles, den 22. december 2000

Den 7. december 2000 undertegnede Laos i FN's hovedkvarter i New York den internationale kon-
vention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder. Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med Laos' beslutning
om at undertegne disse konventioner og opfordrer kraftigt landet til hurtigt at ratificere og gennem-
føre dem.

Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekki-
ske Republik, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt Liechtenstein og Norge, der er
medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

198/2000

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Kashmir

Bruxelles, den 28. december 2000

Den Europæiske Union glæder sig over, at de indiske myndigheder for nylig har besluttet at for-
længe våbenstilstanden i Kashmir med en måned.

Den noterer sig ligeledes med tilfredshed Pakistans erklæring om, at Pakistan agter at trække en del
af sine tropper på kontrollinjen tilbage.
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I forlængelse af de to landes initiativer hhv. den 19. november og den 2. december vil disse nye til-
kendegivelser kunne mindske spændingerne på stedet.

Den Europæiske Union tilskynder Indien og Pakistan til at fortsætte deres bestræbelser i tråd med
den ånd, der herskede i Lahore, med henblik på hurtigt at genoptage dialogen og finde en fredelig
løsning på deres uoverensstemmelse.

***

199/2000

Fælles erklæring fra Republikken Sudans regering og Den Europæiske Union
Bruxelles, den 8. december 2000

Den Europæiske Union og Sudan indledte i november 1999 for et år en politisk dialog, den såkaldte
"fornyede dialog", med det formål at diskutere udviklingen i Sudan inden for demokratisering,
menneskerettigheder og retsstat, bekæmpelse af terrorisme og fredsprocessen samt forbindelserne
med nabolandene.

Der er holdt 15 møder som led i denne dialog mellem på den ene side de repræsentanter for EU-
medlemsstaterne og Kommissionen, der er bosiddende eller akkrediteret i Khartoum, og på den
anden side de sudanske myndigheder. Debatterne er mundet ud i et fælles arbejdsdokument, hvori
der kan tages hensyn til den videre udvikling.

EU-medlemsstaterne og Sudan vurderer i dag dette års dialog positivt, da det har ført til en bedre
gensidig forståelse i et klima af tillid.

EU og Sudan har derfor besluttet, at dialogen skal fortsætte i endnu et år, og at der skal indledes en
bredere overvejelse om de fremtidige forbindelser mellem EU og Sudan med henblik på en fuld-
stændig normalisering heraf og en fuldstændig genoptagelse af udviklingsbistanden.

EU er indstillet på at undersøge finansieringen af programmer, der direkte vedrører dialogens emner
(menneskerettigheder, demokratisering og retsstat m.m.).

I denne forbindelse agter EU straks at iværksætte et rehabiliteringsprogram (et udvidet humanitært
program), som omfatter et beløb på 15 mio. EUR, der finansieres med midler fra 6. EUF. Dette pro-
gram, der ikke kun skal være strengt humanitært, skal gøre de omfattede befolkningsgrupper mindre
afhængige af nødhjælp.

EU og Sudan har desuden besluttet, at dialogen fremover især skal dreje sig om spørgsmål vedrø-
rende fredsprocessen i landets sydlige del, menneskerettigheder og demokratisering samt borgerlige
rettigheder. EU undersøger muligheden for at gennemføre denne dialog inden for rammerne af
Cotonou-aftalen, særlig artikel 8, uden at udelukke andre konsultationsmuligheder som led i denne
aftale.

* * *
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01/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Ghana
Bruxelles, den 4. januar 2001

Den Europæiske Union giver udtryk for sin tilfredshed med de frie, retfærdige og åbne parlaments-
og præsidentvalg, der blev afholdt i Ghana den 7. og den 28. december 2000.

Den ordentlige og regulære måde, valgene foregik på, er et klart vidnesbyrd om, at det ghanesiske
folk, myndighederne og de politiske partier er indstillet på at fortsætte konsolideringen af demokra-
tiet i tolerancens og den nationale enheds ånd.

Den Europæiske Union lykønsker alle berørte parter med dette resultat og er rede til i fortsat part-
nerskab med Ghanas myndigheder at bidrage til landets økonomiske og sociale udvikling til gavn
for alle Ghanas indbyggere.

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 Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

02/2001

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

de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island, Liechtenstein
og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om løsladelse af kosovoske politiske fanger i Serbien
Bruxelles, den 9. januar 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet, der ligeledes er associeret med Den Europæiske Union, samt
EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig erklæringen fra Den Europæiske
Union om løsladelse af kosovoske politiske fanger i Serbien.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

***
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04/2001
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne

om Côte d'Ivoire
Bruxelles, den 11. januar 2001

Den Europæiske Union noterer sig med stor bekymring kupforsøget natten mellem den 7. og
8. januar.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at handle ansvarligt og undgå alle former for vold.

Unionen opfordrer indtrængende de ivorianske myndigheder til at fremme den ånd af national for-
soning og samhørighed, der er nødvendig for at imødegå en øget spænding, som vil kunne være til
skade for stabiliteten i hele området.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende myndighederne og alle ivorianere til at opretholde
menneskerettigheder, borgerlige frihedsrettigheder og demokratiske principper.

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 Økonomi-
ske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

05/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Bhutans og Nepals fælles flygtningeverifikation

Bruxelles, den 12. januar 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med de vigtige skridt, som Bhutans og Nepals rege-
ringer for nylig har taget til at løse problemet med flygtningelejrene i det østlige Nepal, og med den
beslutsomhed, som de to regeringer har vist med hensyn til at finde en varig løsning gennem bilate-
ral dialog i en ånd af godt naboskab.

Den Europæiske Union er en af de største sponsorer af UNHCR's program i lejrene. Den Europæi-
ske Union udtrykker tilfredshed med udsigten til en hurtig verifikationsproces med henblik på repa-
triering af flygtningene og i sidste ende lukning af lejrene. Det vil nøje følge det blandede minister-
udvalgs og det fælles verifikationsholds arbejde.

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

***
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06/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den tidligere præsident for Republikken Srpska,

Biljana Plavsics fremmøde i ICTY
Bruxelles, den 11. januar 2001

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at den tidligere præsident for Republikken Srpska i
Bosnien-Hercegovina, Biljana Plavsic, der er anklaget af Den Internationale Krigsforbryderdomstol
vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), har besluttet frivilligt at give møde i Haag for at sam-
arbejde med domstolen.

Unionen opfordrer alle personer, som er anklaget af ICTY, til frivilligt at overgive sig til domstolen
og opfordrer alle berørte stater og enheder til at overholde deres forpligtelse til at samarbejde med
ICTY.

***

07/2001

Erklæring fra Den Europæiske Union og
de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med den Europæiske Union,

de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt
EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge,

der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om den tidligere præsident for Republikken Srpska,

Biljana Plavsics fremmøde i ICTY
Bruxelles, den 12. januar 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er med-
lemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Euro-
pæiske Unions erklæring om den tidligere præsident for Republikken Srpska, Biljana Plavsics
fremmøde i ICTY, som blev offentliggjort den 11. januar 2001 i Bruxelles og Stockholm.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

***
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08/2001

Erklæring om Aceh fra formandskabet på
Den Europæiske Unions vegne
Bruxelles, den 12. januar 2001

Den Europæiske Union glæder sig over den forlængelse af moratoriet med hensyn til voldsudøvelse
i Aceh-provinsen, som Indonesiens regering og Aceh's befrielsesbevægelse (Gerakan Aceh
Merdeka -GAM) blev enige om i Genève, og som blev offentliggjort den 10. januar. EU glæder sig
ligeledes over, at begge parter agter at videreføre deres dialog og føre realitetsforhandlinger i fe-
bruar.

EU har gentagne gange understreget sin støtte til et stærkt, forenet, demokratisk og blomstrende
Indonesien. EU støtter fuldt ud landets territoriale integritet. Det opfordrer de indonesiske myndig-
heder og GAM til at finde en fredelig løsning på konflikten i Aceh gennem dialog frem for magt.
EU har udtrykt tilfredshed med, at der er taget retlige skridt til at stille de formodede gerningsmænd
til krænkelser af menneskerettighederne i Aceh for retten. EU opfordrer begge parter til at over-
holde moratoriet og til at udvise den største tilbageholdenhed på stedet.

EU vil fortsat overvåge situationen nøje.

* * *

09/2001

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
vedrørende Den Palæstinensiske Myndigheds dødsdomme og henrettelser

Bruxelles, den 15. januar 2001

Den Europæiske Union beklager dybt de henrettelser, der fandt sted i lørdags i Gaza og Nablus som
følge af dødsdommene over Majdi Mahawi og Allan Bani Odeh.

Den Europæiske Union opfordrer også præsident Arafat til at ændre de dødsdomme, der i lørdags
blev afsagt over Ali al-Hatib og Husa al-Din Musa i Bethlehem. Den Europæiske Union tilskynder
præsident Arafat til som et første skridt at bekendtgøre et moratorium vedrørende dødsstraffen og
gentager, at ophævelse af dødsstraffen verden over vil bidrage til øget menneskelig værdighed.

* * *
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10/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om fredsprocessen i Colombia
Bruxelles, den 19. januar 2001

Den Europæiske Union er dybt bekymret over, at den væbnede konflikt i Colombia synes at blive
yderligere alvorlig, hvorved den civile befolkning påføres stadig større lidelser. Den Europæiske
Union er overbevist om, at konflikten kun kan løses gennem forhandling.

Den Europæiske Union henstiller derfor indtrængende til FARC, at de straks genoptager
forhandlingerne for at opnå konkrete resultater i fredsprocessen. For at lette genoptagelsen af
fredsforhandlingerne henstiller Unionen til Colombias regering, at den forlænger den
afmilitariserede zone.

Den Europæiske Union noterer sig den colombianske regerings indsats for at begrænse de
paramilitære gruppers aktiviteter. Den understreger, at der bør tages yderligere skridt til at bremse
disse aktiviteter og opfordrer indtrængende den colombianske regering til at træffe de nødvendige
foranstaltninger.

Den Europæiske Union ser positivt på meddelelsen om den foreløbige aftale mellem Colombias
regering og ELN. Den bekræfter på ny sin støtte til disse fredsforhandlinger og tilskynder begge
parter til at indgå en endelig aftale.

Den Europæiske Union fordømmer i stærke vendinger de vedholdende alvorlige krænkelser af
menneskerettighederne i Colombia. Den Europæiske Union opfordrer alle parter i konflikten til at
gøre en ende på volden og overholde menneskerettighederne og den humanitære folkeret.

Den Europæiske Union opfordrer alle væbnede grupper, der har taget gidsler, til øjeblikkelig at
frigive dem. I den forbindelse konstaterer Den Europæiske Union med tilfredshed, at ELN har
frigivet tilfangetagne politifolk og medlemmer af militæret, og henstiller til FARC, at de lever op til
deres erklæring om at frigive et antal tilfangetagne militær- og politifolk.

Den Europæiske Union gentager, at den er villig til at støtte en holdbar fredelig løsning på
konflikten i Colombia.

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

***
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11/2001

Erkæring fra Formandskabet pä den Europæiske Unions vegneom dommene over Iranske
intellektuelle pä Grund af deres deltagelse i en Konference om Iran i April 2000 i Berlin

Bruxelles, den 16. januar 2001

Den Europæiske Union udtrykker dyb bekymring over efterretningerne om de strenge domme, som
Revolutionsdomstolen i Teheran har afsagt over repræsentanter for det akademiske og intellektuelle
samfund i Iran. Den Europæiske Union anser dommene for at stride imod de internationale standar-
der for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og imod den iranske regerings
bestræbelser på at skabe et civilt samfund og håndhæve retsstaten.

EU er tilfreds med, at nogle af de anklagede er blevet frifundet og håber, at de domfældtes appelsag,
som EU vil følge, fører til frifindelse af alle.

* * *

12/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om situationen
for afghanske flygtninge på grænsen til Tadsjikistan

Bruxelles, den 17. januar 2001

Den Europæiske Union er bekymret over rapporter om, at et stort antal flygtninge fra Afghanistan
er fanget mellem fronterne i grænseområdet til Tadsjikistan, og at deres forhold bliver stadig van-
skeligere og mere elendige. Rådet har fuld forståelse for den tadsjikiske regerings sikkerhedsover-
vejelser, men opfordrer kraftigt myndighederne i Tadsjikistan til at gøre alt for at forbedre flygtnin-
genes humanitære forhold i tæt samarbejde med kompetente internationale organer som UNHCR.

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

***
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13/2001

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

Bruxelles, den 22. januar 2001

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste angrebet på præsidenten for Den Demokratiske
Republik Congo, Laurent-Désiré Kabila, ligesom som den fordømmer enhver politisk vold.

Den Europæiske Union maner til besindighed og opfordrer indtrængende alle congolesiske parter til
at arbejde i retning af national forsoning og en demokratiseringsproces.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle parter i Lusaka-aftalen til at overholde deres
forpligtelser i henhold til aftalen, overholde FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner, udvise til-
bageholdenhed og samarbejde i ord og gerning om en fredelig løsning på konflikten i Den Demo-
kratiske Republik Congo.

Den Europæiske Union gentager, at den støtter Den Demokratiske Republik Congos territoriale
integritet, og bekræfter sit tilsagn om at støtte den fulde gennemførelse af Lusaka-aftalen.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende myndighederne i Den Demokratiske Republik
Congo til at opretholde retssamfundet og garantere sikkerheden for alle civile på sit område.

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

***

14/2001
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget i Kap Verde
Bruxelles, den 19. januar 2001

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de frie og retfærdige parlamentsvalg i Kap Verde den
14. januar 2001.

Det forhold, at der nu for tredje gang er blevet afholdt demokratiske valg, og at der for anden gang
på ordnet vis er overdraget beføjelser fra det ene politiske parti til det andet, bekræfter det
kapverdiske folks forpligtelse på demokratiske principper.
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Den Europæiske Union lykønsker alle involverede parter og giver udtryk for vilje til at fortsætte
samarbejdet med de kapverdiske myndigheder til gavn for det kapverdiske folk.

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 Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

15/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Filippinerne

Bruxelles, den 20. januar 2001

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at udskiftningen af den politiske ledelse i
Republikken Filippinerne er foregået fredeligt. Den Europæiske Union ser frem til at arbejde
sammen med præsident Gloria Macapagal Arroyo og hendes regering om at tage de mange
udfordringer op og styrke forholdet mellem Filippinerne og Den Europæiske Union.

***

16/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om korporlig afstraffelse i Staten Zamfara, Nigeria

Bruxelles, den 30. januar 2001

Den Europæiske Union fordømmer piskningen af en mindreårig pige den 19. januar i Staten
Zamfara, Nigeria, der er blevet dømt under Staten Zamfaras lovgivning. Det er en overtrædelse af
den humanitære folkeret, navnlig De Forende Nationers konvention om barnets rettigheder, som
Nigeria har underskrevet. Det er også en krænkelse af artikel 5 i verdenserklæringen om menneske-
rettigheder og artikel 7 i  international konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvori det
hedder:   "Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling
eller straf."

I så henseende er Den Europæiske Union tilfreds med, at den føderale regering gør et forsøg på at
forvisse sig om, at nigeriansk ret er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedskon-
ventioner.

Den Europæiske Union er opmuntret ved den fredelige og lovlige indsats, som både muslimske og
kristne menneskerettighedsgrupper i Nigeria har gjort i disse spørgsmål.
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Den Europæiske Union er villig til at fortsætte den dialog, der finder sted som led i partnerskabet
med Nigeria for at styrke de igangværende processer i Nigeria hen imod en konsolidering af demo-
krati og respekt for menneskerettighederne.

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 Økonomi-
ske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

***

17/2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om jordskælvet i Indien

Bruxelles, den 29. januar 2001
Den Europæiske Union har med dyb bedrøvelse modtaget de tragiske nyheder om ødelæggelserne
som følge af jordskælvet i Gujarat den 26. januar og den omfattende tilintetgørelse og de menne-
skelige lidelser i dets kølvand og udtrykker sin største medfølelse med den indiske regering og det
indiske folk og især dem, der er berørt af denne katastrofe.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater har reageret på ulykken ved at stille menneskelige,
materielle og finansielle ressourcer til rådighed for at bistå myndighederne i deres bestræbelser på at
hjælpe de mange ofre.

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

***

Følgende dokument forelå ikke ved redaktionens slutning: Nr. 03/2001.



ALMENE OPLYSNINGER

________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA - PE 299.525

34

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S PLENARFORSAMLING
DEN 24. OG 25. JANUAR 2001

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

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

1. SEKTIONEN FOR DET INDRE MARKED, PRODUKTION OG FORBRUG

•  Virkningerne af elektronisk handel på det indre marked (Markedsobservatoriet)
Ordfører: Harald Glatz (østrigsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: Initiativudtalelse - CES 38/2001

Hovedpunkter:
Sammenfattende fremsættes der følgende henstillinger i initiativudtalelsen:
− Fremme af en konstruktiv dialog mellem forbrugerne og producent- og handelssektoren.
− Fremme af strategier til at ledsage og styrke de nye teknologier, så man sikrer, at flest muligt

får adgang til dem.
− Fastlæggelse af lovrammer på europæisk og internationalt niveau for at sikre, at forbrugerne

kan få adgang til elektronisk handel til en overkommelig pris og på en transparent måde, der
er sikker og garanteret.

− Fastlæggelse af lovrammer for områder, der ikke er omfattet af direktivet for elektronisk
handel, herunder rammer for alternative procedurer til bilæggelse af tvister, spørgsmål
vedrørende unfair markedsføring samt kriterier for selvreguleringsinitiativer.

− Leverandører skal tilbyde forbrugerne muligheden for en udenretslig løsning, inden der
indledes en egentlig retssag.

− Udvikling af sammenlignelige standarder og principper.
− Udvikling af sikre betalingssystemer og lavere omkostninger ved pengeoverførsler hen over

grænserne.
− Færre skattehindringer og -forvridninger end i dag.
− Højere prioritering af databeskyttelse, hvor lovgivningen bør tilpasses de nye teknologiske og

økonomiske rammebetingelser.

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

•  XXIX. beretning om konkurrencepolitikken

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
http://www.cese.europa.eu
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Ordfører: Antonello Pezzini (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: SEK(2000) 720 endelig - CES 39/2001

Hovedpunkter:
Udtalelsen skal ses i sammenhæng med ØSU's tidligere udtalelser om konkurrencepolitikken og
ligger på linje med disse.
Udtalelsen behandler indgående:
− "moderniseringen" af den juridiske ramme;
− decentraliseringen af Kommissionens forvaltning af EU's konkurrencepolitik;
− betydningen af moderniseringsplanens målsætninger;
− den centrale placering af borgernes/forbrugernes interesser i den nye konkurrencepolitik;
− Fællesskabets praksis med hensyn til "undertaking" som en afgørelse om en transaktions

forenelighed kan gøres betinget af på fusionskontrolområdet.

Kontaktperson: Birgit Fular (Tlf.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  To- og trehjulede motordrevne køretøjer
Ordfører: Paulo Barros Vale (portugisisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 314 endelig - 2000/0136 COD - CES 40/2001 - 2000/0136 COD

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

•   Livsforsikring (omarbejdet udgave)
Ordfører: Robert Pelletier (fransk medlem af  Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 398 endelig - 2000/0162 COD - CES 41/2001 - 2000/0162 COD

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

•  Konsumption af rettigheder i tilknytning til registrerede varemærker
Ordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: initiativudtalelse - CES 42/2001

Hovedpunkter:
Udtalelsen har til formål at støtte Kommissionens beslutning fra maj 2000 om ikke at ændre den
nuværende ordning for EF-konsumption af registrerede varemærker blandt andet for at
opretholde beskyttelsen af europæiske varer og tjenesteydelser, som er udstyret med individuelle
varemærker.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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Kontaktperson: Birgit Fular (Tlf.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Nominelle vægtmængder for kaffeekstrakter og cikorieekstrakter
Ordfører: Giorgio Liverani (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 568 endelig - 2000/0235 COD - CES 43/2001 - 2000/0235 COD

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

2. SEKTIONEN FOR TRANSPORT, ENERGI, INFRASTRUKTUR OG
INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Støtte til samordning af transport (ændring af forordning 1107/70)
Ordfører: Dethmer H. Kielman (nederlandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 5 endelig - 2000/0023 COD - CES 44/2001 - 2000/0023 COD

Hovedpunkter:
Forordningsforslaget kommer efter ØSU's opfattelse for tidligt, idet det forekommer ønskeligt, at
liberaliseringen af de forskellige transportformer først bringes op på samme niveau, så man kan
sikre, at transportformerne behandles lige.
Kommissionen bør desuden kortlægge, hvilken vægt de enkelte elementer af de interne og
eksterne omkostninger har inden for de forskellige transportformer, før der fremsættes et forslag
til en forordning, hvor der opereres med støtteydelse til en specifik transportform på grundlag af
konkurrerende transportformers udækkede omkostninger.
Endvidere er der ikke taget højde for de sociale og økonomiske konsekvenser af det foreliggende
forslag.

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

•  Vejkøretøjer/største tilladte dimensioner og vægt
Ordfører: Dethmer H. Kielman (nederlandsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 137 endelig - 2000/0060 COD - CES 56/2001 - 2000/0060 COD

Kontaktperson: Carmen Avellaner (Tlf.: 32 2 546 9794
e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  eEurope 2002 - Et informationssamfund for alle
Ordfører: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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Reference: KOM(2000) 330 endelig - CES 45/2001

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

•  Luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker
Ordfører: Bo Green (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 340 endelig - 2000/0145 COD - CES 46/2001 - 2000/0145 COD

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

•  Elektroniske kommunikationsnet: adgang
Reference: KOM(2000) 384 endelig - 2000/0186 COD - CES 47/2001 - 2000/0186 COD

•  Elektronisk kommunikation: personoplysninger
Reference: KOM(2000) 385 endelig - 2000/0189 COD - CES 48/2001 - 2000/0189 COD

•  Elektronisk kommunikation: tilladelser
Reference: KOM(2000) 386 endelig - 2000/0188 COD - CES 49/2001 - 2000/0188 COD

•  Elektronisk kommunikation: rammebestemmelser
Reference: KOM(2000) 393 endelig - 2000/0184 COD - CES 50/2001 - 2000/0184 COD

Ordfører: Göran Lagerholm (svensk medlem af Arbejsgivergruppen)

Hovedpunkter:
Som følge af konvergensen mellem telekommunikations-, medie- og IT-sektoren bør alle
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester være omfattet af ét og samme regelsæt. Dette
regelsæt bør bestå af ovennævnte fire direktiver, et direktiv om forsyningspligt og
brugerrettigheder (udtalelse under udarbejdelse) og forordningen om adgang til abonnentnet
(ØSU's udtalelse CES 1193/2000).
 ØSU bifalder hovedtrækkene i det foreslåede regelsæt. Det mener, at princippet om stadig mere
fleksible bestemmelser med et begrænset antal offentlige beskyttelsesforanstaltninger er
fornuftigt, set i både en indholdsmæssig og en tidsmæssig kontekst. Det konstaterer endvidere
med tilfredshed, at det nye rammedirektiv sigter mod at sikre forudsigelige vilkår og bedre
overensstemmelse med EU's generelle konkurrence- og forbrugerbeskyttelseslovgivning. Det
bifaldes, at rammedirektivet kun sigter mod de tilfælde, hvor der ikke er effektiv konkurrence på
et relevant marked. ØSU støtter endvidere tanken om lister over acceptable indgreb fra de
nationale tilsynsmyndigheders side og pligten til at anmelde påtænkte reguleringsforanstaltninger
i medlemsstaterne.
ØSU finder det positivt, at spørgsmålet om de grundlæggende vilkår for tildeling af tilladelser
tages op. Efter ØSU's opfattelse bør man vente med forsøg med at regulere de nye net. Dertil

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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kommer, at en eventuel regulering i IP-verdenen (IP = internet protocol) nødvendigvis vil blive
betydeligt mere kompleks end på telefoniområdet.
Det foreslåede direktiv om beskyttelse af personoplysninger bør koncentreres om visse
sektorspecifikke spørgsmål. ØSU støtter forslaget om et system med "positivt tilvalg" for
kommerciel e-post, selv om det risikerer at hæmme udviklingen af elektronisk handel.

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

•  Radiospektrumpolitikken i EU
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 407 endelig - 2000/0187 COD - CES 51/2001 - 2000/0187 COD

Kontaktperson: Carmen Avellaner (Tlf.: 32 2 546 9794 -
e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

3. SEKTIONEN FOR LANDBRUG, UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE OG
MILJØ

•  Prissætning af vandressourcer
Ordfører: María Sánchez Miguel (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 477 endelig - CES 52/2001

Hovedpunkter:
I tråd med sine tidligere udtalelser om vandpolitik støtter ØSU fuldt ud ideen om, at prissætning
kan anvendes til at fremme bæredygtig anvendelse af vandressourcerne. Samtidig understreges
det, at vand er andet og mere end et økonomisk aktiv, idet adgang til vand er en grundlæggende
rettighed og af vital betydning for økosystemerne. Derfor opfordrer ØSU til fastlæggelse af en
afbalanceret prioritering efter sociale og miljømæssige kriterier, således at bæredygtig
anvendelse ikke defineres udelukkende på grundlag af pris eller i forhold til brugernes
økonomiske situation. Endvidere mener ØSU, at indførelse af prissætningsmekanismer ikke bør
ske på bekostning af andre vigtige mål, såsom indsamling af data, analyse af anvendelser,
udarbejdelse af forvaltningsplaner osv. Det understreges også, at prissætningspolitikken for vand
må sammenkædes med den øvrige EU-politik, især den fælles landbrugspolitik, politikken for
social samhørighed, regionaludvikling og miljø.

Kontaktperson: Julius Langendorff (Tlf.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

•  Bekæmpelse af svinepest
Ordfører: Cornelius Scully (irsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 462 endelig - 2000/0214 CNS - CES 53/2001 - 2000/0214 CNS

mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER

________________________________________________________________________________
Bulletin 12.02.2001 - DA - PE 299.525

39

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

•  Finansiering af den fælles landbrugspolitik
Ordfører: Rudolf Strasser (østrigsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 494 endelig - 2000/0204 (CNS) - CES 54/2001 - 2000/0204 (CNS)

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

•  Beskyttelse af unge marine organismer (6. ændring)
Ordfører: Eduardo Chagas (portugisisk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 501 endelig - 2000/0215 (CNS) - CES 55/2001 - 2000/0215 (CNS)

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

4. SEKTIONEN FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION OG
ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Gennemførelsesbestemmelserne for visse regler i finansforordningen af 21.12.1977
Hovedordfører: Roy Donovan (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: SEK(2000) 1890 endelig - CES 57/2001

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

5. SEKTIONEN FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE OG
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL OG BORGERRETTIGHEDER

•  Ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgangen til beskæftigelse
Ordfører: Christina Wahrolin (svensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 334 endelig - 2000/0142 COD - CES 60/2001

Hovedpunkter:
ØSU ser i alt væsentligt positivt på Kommissionens forslag til ændringer. Særlig betydning
tillægger ØSU dels det forhold, at seksuel chikane nu for første gang behandles definitorisk i et
direktiv, dels selve definitionen, ifølge hvilken seksuel chikane er kønsdiskriminering på
arbejdspladsen. Hermed gøres det klart, at arbejdsgiveren altid er forpligtet til at forebygge og
forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen. Samtidig er det vigtigt for retssikkerheden at få

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:asa.donell@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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præciseret, at arbejdsgivere først kan gribe ind i konkrete tilfælde, når de har kendskab til, hvad
der er foregået. ØSU støtter Kommissionens forslag om eksplicit at fastsætte den ret, en kvinde,
der har født, har til at vende tilbage til sit job eller et tilsvarende job, men finder formuleringen
"uden at der sker ændringer i hendes arbejdsvilkår" alt for snæver. Efter ØSU's opfattelse ville en
bedre og mere fleksibel formulering være "uden forringelse af arbejdsvilkårene". Hvis
barselsdirektivet revideres, bør spørgsmålet om genoptagelse af arbejdet uden forringelse af
arbejdsvilkårene også behandles dér.

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

6. SEKTIONEN FOR EKSTERNE FORBINDELSER

•  Forbindelserne mellem EU og Indien
Ordfører: Sukhdev Sharma (britisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: CES 947/2000 fin (informationsrapport)

Hovedpunkter:
ØSU konstaterer, at der på officielt plan sker en bedring i forbindelserne mellem EU og Indien.
Men mange af kontakterne foregår i en atmosfære af ligegyldighed hos offentligheden såvel i EU
som i Indien. Endvidere er der risiko for, at man i flere spørgsmål ender i et dødvande.
Med et livskraftigt civilsamfund i både EU og Indien kunne den politiske beslutning om at
indlede en dialog og afholde en rundbordskonference bidrage til at løse disse problemer.
Rundbordsdialogens aktiviteter kunne også føre til større offentlige støtte til stærkere og tættere
forbindelser mellem EU og Indien.
Ud over de nødvendige basisoplysninger for dialogen mellem civilsamfundet i EU og Indien
(oplysninger om det indiske civilsamfund, den igangværende politiske dialog, de
handelsmæssige og økonomiske forbindelser, det økonomiske samarbejde og
udviklingssamarbejdet, Indiens økonomiske situation) foreslås der en række emner for
rundbordsdialogen, herunder:
− miljøforvaltning;
− menneskelige ressourcer;
− ligebehandling af mænd og kvinder;
− den strukturerede sociale dialog og
− den økonomiske situation og erhvervslivet i EU og Indien.

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

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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DIVERSE

DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I NICE

Følgende dokumenter udleveres i Distributionen:

•  Note fra formandskabet om den højtidelige proklamation
(14101/00)

•  Sammenfattende dokument
(CONFER 4816/00)

•  Samlet oversigt over tiltrædelsesforhandlingerne (konklusioner fra Rådet (almindelige
anliggender))
(13970/1/00 REV 1)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) til Det Europæiske Råd i Nice om valutakursaspekterne af
udvidelsen
(13055/00)

•  Strategidokument vedrørende udvidelsen, rapport om de enkelte ansøgerlandes fremskridt på
vej mod tiltrædelsen
(13358/00) (COM(00)700)

•  Rapport fra formandskabet
(14056/00 REV 2)

•  Bidrag fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant: referenceramme med henblik på
krisestyring
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Rapport fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen med konkrete
anbefalinger om, hvordan sammenhængen og effektiviteten i EU's indsats kan forbedres med
henblik på konfliktforebyggelse
(14088/00)

•  Fælles rapport om beskæftigelsen 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i
2001
(14116/00)
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•  Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstillinger om gennemførelse af
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(14115/00)

•  En social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))

•  Meddelelse fra Kommissionen om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
(9964/00) (COM(00)0379)

•  Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse - Fastlæggelse af passende mål
(14110/00)

•  Interimsrapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Social Beskyttelse om meddelelsen fra
Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om den
fremtidige udvikling for den sociale beskyttelse på langt sigt: sikre og holdbare pensioner
(14055/00)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om revisionen af finansielle instrumenter for virksomheder
(13056/00)

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om strukturelle resultatindikatorer: et instrument til
strukturreformer
(13217/00, 13170/1/00)

•  Forslag fra Kommissionen
(11909/00) (COM(00)0594)

•  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om eEurope 2002
(14203/00) (COM(00)0783)

•  Rapporter fra Kommissionen og Rådet om gennemførelsen af eEurope-handlingsplanen
(13515/1/00, 14195/00) (SEC(00)2139)

•  Rådets resolution om en aktionsplan for mobilitet
(13649/00)

•  Fremsendelsesnote vedrørende Rådets resolution om anvendelse af forsigtighedsprincippet
(13603/00 + COR 1 (fi) REV 1 (en))

•  Rapport fra Rådet (Økofin) om miljø og bæredygtig udvikling
(13054/1/00 REV 1)

•  Rapport fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration
(13993/00 + ADD 1 - 13994/00)
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•  Rapport fra Rådet om gennemførelse af den fælles strategi over for Ukraine
(14202/00)

•  Erklæring om forsyningspligtydelser
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2 (f,en))

•  "Bedre lovgivning 2000" (beretning fra Kommissionen)
(14253/00) (COM(00)0772)

•  Rapport fra formandskabet og generalsekretariatet for Rådet om en mere effektiv procedure
for fælles beslutningstagning
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Udkast til Rådets resolution om anvendelsen af nationale ordninger med faste bogpriser
(13343/00 REV 1 (fi))

•  Udkast til Rådets resolution om støtte til filmsektoren og den audiovisuelle sektor
(13345/00)

•  Kommissionens arbejdsdokument vedrørende artikel 299, stk. 2 - en strategi for bæredygtig
udvikling i regionerne i den yderste periferi
(7072/00, SEK(2000) 2192)

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BROK
(PPE-DE)

Fremskridt med hensyn til
iværksættelsen af den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik (EU-traktatens
artikel 21)+

AFET (K) 23.01.01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Forhandlingsmandatet til en
mellemregional associeringsaftale
med Mercosur

AFET (K) 23.01.01 B5-0693/00

SALAFRANCA
SÁNCHEZ-
NEYRA
(PPE-DE)

Forhandlingsmandatet for
associeringsaftalen med Chile

AFET (K) 23.01.01 B5-0692/00

ADAM
(PSE)

Vandpolitik: Liste over prioriterede
stoffer, beskyttelse af økosystemet og
menneskers sundhed

AGRI (M) 24.01.01 C5-0079/00

BÖGE
(PPE-DE)

Dyresygdomme og folkesundhed:
Bekæmpelse af overførbare
spongiforme encephalopatier

AGRI (M) 24.01.01 C4-0025/99

PESÄLÄ
(ELDR)

Fødevaresikkerhed: Lovgivning,
europæisk fødevaremyndighed,
fødevaresikkerhed

AGRI (M) 24.01.01 C5-0655/00

GRUPPE
PSE

Generelle toldpræferencer: Varer med
oprindelse i de mindst udviklede
lande, 1.7.99-31.12.2001 (Ændr.
forord. 2820/98)

AGRI (M) 24.01.01

GRUPPE
PPE-DE

Strukturfonde: Generelle
bestemmelser (Ændr. forord. (EF)
1260/99)

AGRI (M) 24.01.01 C5-0752/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Folkesundhed og opfølgning af BSE AGRI (M) 24.01.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Olivenolie: Forlængelse af
støtteordning og kvalitetsstrategi
(Ændr. forord. (EØF) 136/66,(EF)
1638/98)

AGRI (K) 24.01.01 C5-0026/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MAYER
(PPE-DE)

Humle: Fælles markedsordning
(Ændr. forord. (EØF) nr. 1696/71)

AGRI (K) 24.01.01 C5-0768/00

GRUPPE
PPE-DE

Landbrugsstatistikker:
Produktionskapacitet i plantager med
visse arter af frugttræer (Ophæv. dir.)

AGRI (K) 24.01.01 C5-0637/00

GRUPPE
PSE

Landbrugsprodukter: Foranstaltninger
til fordel for de oversøiske franske
departementer (Ændr.forord.(EØF)
3793/91

AGRI (K) 24.01.01 C5-0748/00

GRUPPE
PSE

Landbrugsprodukter: Foranstaltninger
til fordel for de oversøiske franske
departementer (Ændr.forord.(EØF)
3793/91

AGRI (K) 24.01.01 C5-0749/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Den fælles landbrugspolitik :
Ordninger for direkte støtte (Ændr.
forord. 1259/1999/EF)

AGRI (K) 24.01.01 C5-0762/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Kommissionen: Udvikling af
delegationstjenesten

BUDG (M) 24.01.01 C5-0629/00

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Europol: Tilpasning af vederlag og
tillæg til de ansatte, ændring af
personale vedtægten (Svenske
initiativer)

BUDG (M) 24.01.01 C5-0736/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Landbrugsprodukter: Særlige
foranstaltninger for oversøiske
departementer, Azorerne, Madeira og
De Kanariske Øer

BUDG (M) 24.01.01 C5-0744/00

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Landbrugsprodukter: Særlige
foranstaltninger for oversøiske
departementer, Azorerne, Madeira og
De Kanariske Øer

BUDG (M) 24.01.01 C5-0745/00

C5-0746/00

C5-0747/00

DELL'ALBA
(NI)

Finansforordningen af 21.12.1977:
Gennemførelsesbestemmelser (Ændr.
forord. 3418/93)

BUDG (M) 24.01.01 C5-0699/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Programmerne (Grotius II,generelle
område og strafferet, OISIN II og
STOP II)

BUDG (M) 24.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

GRUPPE
PSE

Humanitær bistand:
Hjemstedsfordrevne i
udviklingslandene i Asien og
Latinamerika

BUDG (M) 24.01.01 C5-0758/00

BLAK
(PSE)

Humanitær bistand:
Hjemstedsfordrevne i
udviklingslandene i Asien og
Latinamerika

CONT (M) 24.01.01 C5-0758/00

KUHNE
(PSE)

Offentlig forvaltning: Nedsættelse af
et rådgivende udvalg for standarder

CONT (M) 24.01.01 C5-0682/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Fødevaresikkerhed: Lovgivning,
europæisk fødevaremyndighed,
fødevaresikkerhed

CONT (M) 24.01.01 C5-0655/00

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Forordning om oprettelse af et
europæisk søfartssikkerhedsagentur

CONT (M) 24.01.01 C5-0702/00

ZISSENER
(PPE-DE)

Folkesundhed: Børns og unges
alkohjolforbrug

CULT (M) 25.01.01 C5-0020/01

ZORBA
(PSE)

Innovation i en videbaseret økonomi CULT (M) 25.01.01 C5-0740/00

BOWE
(PSE)

Budget 2002: Sektion III -
Retningslinjer

ENVI (M) 24.01.01

ISLER BEGUIN
(VERTS/ALE)

EU's olieforsyning: Den aktuelle
situation, perspektiver, omkostninger
og priser

ENVI (M) 24.01.01 C5-0739/00

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Forslag om ændring af direktiverne
om offentlige indkøbs-,
tjenesteydelses- og bygge- og
anlægskontrakter

ENVI (M) 24.01.01 C5-0367/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SCHÖRLING
(VERTS/ALE)

Fremgangsmåderne ved indgåelse af
kontrakter om vand- og
energiforsyning samt transport

ENVI (M) 24.01.01 C5-0368/00

CALLANAN
(PPE-DE)

Industri og miljø: Udstødnings- og
støjemissioner fra fritidsfartøjer
(Ændr. dir. 94/25/EF)

ENVI (K) 24.01.01 C5-0529/00

HULTHÉN
(PSE)

Bæredygtig miljø- og
udviklingspolitik: Forberedelse af Det
Europæiske Råd i Göteborg

ENVI (K) 24.01.01

RIES
(ELDR)

Begrænsning af markedsføring og
anvendelse af visse farlige stoffer

ENVI (K) 24.01.01 C5-0018/01

STIHLER
(PSE)

Folkesundhed: Børns og unges
alkohjolforbrug

ENVI (K) 24.01.01 C5-0020/01

GRUPPE
PSE

Luftforurening: Emission af
forurenende luftarter fra
forbrændingsmotorer (Ændr. dir.
97/68/EF)

ENVI (K) 23.01.01 C5-0742/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Det Europæiske Miljøagentur:
Deltagelse af ansøgerlande

ENVI (K) 23.01.01

LULLING
(PPE-DE)

Social beskyttelse: langsigtet
udvikling på pensionsområdet

FEMM (M) 23.01.01 C5-0011/01

SCHMIDT
(ELDR)

Arbejdsmarkedsorienterede
pensionskasser, pensionsfonde:
lovgivningsmæssige og administrative
bestemmelser

FEMM (M) 23.01.01 C5-0596/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Programmerne (Grotius II,generelle
område og strafferet, OISIN II og
STOP II)

FEMM (M) 23.01.01 C5-0754/00

GRUPPE
PSE

Almen og faglig uddannelse:
eLearning-initiativet, nye teknologier
for fremtidens uddannelse

FEMM (M) 23.01.01 C5-0741/00

GRUPPE
V

Bekæmpelse af overførbare
sygdomme: Hurtigt indgreb inden for
rammerne af fattigdomslempelse

FEMM (M) 23.01.01 C5-0014/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SMET
(PPE-DE)

Lige løn for arbejde af samme værdi FEMM (K) 23.01.01

FOLIAS
(PPE-DE)

Fødevaresikkerhed: Lovgivning,
europæisk fødevaremyndighed,
fødevaresikkerhed

ITRE (M) 24.01.01 C5-0655/00

LINKOHR
(PSE)

Forhandlingsmandatet for
associeringsaftalen med Chile

ITRE (M) 24.01.01 B5-0692/00

VALDIVIELSO
DE CUÉ
(PPE-DE)

Forhandlingsmandatet til en
mellemregional associeringsaftale
med Mercosur

ITRE (M) 24.01.01 B5-0693/00

GRUPPE
PPE-DE

Miljø og økonomisk politik:
Opfyldelse af behov på en ansvarlig
måde

ITRE (M) 24.01.01 C5-0012/01

FLESCH
(ELDR)

Internet: Domænet ".EU",
implementering

ITRE (K) 24.01.01 C5-0715/00

VIDAL-
QUADRAS
ROCA
(PPE-DE)

Fusionsenergi: Samarbejdsaftale
mellem Euratom og USA

ITRE (K) 24.01.01

GEBHARDT
(PSE)

Fødevaresikkerhed: Lovgivning,
europæisk fødevaremyndighed,
fødevaresikkerhed

JURI (M) 25.01.01 C5-0655/00

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Luftfart: Beskyttelse af luftpassagerer JURI (M) 25.01.01 C5-0635/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Retligt samarbejde: Gensidig
anerkendelse af endelige afgørelser i
straffesager

JURI (M) 25.01.01 C5-0631/00

WUERMELING
(PPE-DE)

Civil luftfart: Fælles regler, europæisk
luftfartssikkerhedsagentur

JURI (M) 25.01.01 C5-0663/00

LEHNE
(PPE-DE)

Offentlig forvaltning: Nedsættelse af
et rådgivende udvalg for standarder

JURI (K) 25.01.01 C5-0682/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

De Kanariske Øer: Anvendelse af
fællesskabsretten (Den særlige
produktions- og importafgift APIM)

JURI (K) 25.01.01 C5-0033/01

KESSLER
(PSE)

Retligt samarbejde: Bevisoptagelse i
sager om civile og kommercielle
spørgsmål

LIBE (M) 16.01.01 C5-0519/00

CEDER-
SCHIÖLD
(PPE-DE)

Narkotikabekæmpelse: Udtagne
prøver af ulovlig narkotika - Syntetisk
narkotika (Svensk initiativ)

LIBE (K) 16.01.01 C5-0734/00

C5-0737/00

GEBHARDT
(PSE)

Europæisk net for retlig uddannelse
(Fransk initiativ)

LIBE (K) 16.01.01 C5-0757/00

KESSLER
(PSE)

Programmerne (Grotius II,generelle
område og strafferet, OISIN II og
STOP II)

LIBE (K) 16.01.01 C5-0754/00

C5-0755/00

C5-0756/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: Tilpasning af vederlag og
tillæg til de ansatte, ændring af
personale vedtægten (Svenske
initiativer)

LIBE (K) 16.01.01 C5-0735/00

C5-0736/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Europol: Tilpasning af vederlag og
tillæg til de ansatte, ændring af
personale vedtægten (Svenske
initiativer)

LIBE (K) 16.01.01 C5-0736/00

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Fødevaresikkerhed: Lovgivning,
europæisk fødevaremyndighed,
fødevaresikkerhed

PECH (M) 23.01.01 C5-0655/00

LANGEN-
HAGEN
(PPE-DE)

Fiskeriaftale mellem EF, Danmark og
Grønland: 4. Protokol

PECH (K) 23.01.01 C5-0028/01

McKENNA
(VERTS/ALE)

Betydningen af bekvemmelighedsflag
inden for fiskerisektoren

PECH (K) 23.01.01

POIGNANT
(PSE)

Fiskeri: Strukturforanstaltninger,
nærmere regler og betingelser (Ændr.
forord. (EF) 2792/99)

PECH (K) 23.01.01 C5-0751/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Luftforurening: Emission af
forurenende luftarter fra
forbrændingsmotorer (Ændr. Dir.
97/68/EF)

RETT (M) 24.01.01 C5-0742/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Landbrugsprodukter: Foranstaltninger
til fordel for de oversøiske franske
departementer (Ændr.forord.(EØF)
3793/91

RETT (M) 24.01.01 C5-0748/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Landbrugsprodukter: Foranstaltninger
til fordel for de oversøiske franske
departementer (Ændr.forord.(EØF)
3793/91

RETT (M) 24.01.01 C5-0749/00

C5-0750/00

C5-0751/00

FERNÁNDEZ
MARTÍN
(PPE-DE)

De Kanariske Øer: Anvendelse af
fællesskabsretten (Den særlige
produktions- og importafgift APIM)

RETT (M) 24.01.01 C5-0033/01

SANCHEZ
GARCIA
(ELDR)

Landbrugsprodukter: Særlige
foranstaltninger for oversøiske
departementer, Azorerne, Madeira og
De Kanariske Øer

RETT (M) 24.01.01 C5-0744/00

C5-0745/00

C5-0746/00

C5-074700

SWOBODA
(PSE)

EU's olieforsyning: Den aktuelle
situation, perspektiver, omkostninger
og priser

RETT (M) 24.01.01 C5-0739/00

ESCLOPÉ
(EDD)

Oprettelse af en fond for erstatning
for olieforurening i europæiske
farvande

RETT (K) 24.01.01 C5-0701/00

G. COLLINS
(UEN)

Flysikkerhed, civil luftfart:
Forebyggelse af ulykker, indsamling,
analyse og opfølgning af oplysninger

RETT (K) 24.01.01 C5-0764/00

HEDKVIST
PETERSEN
(PSE)

Færdselssikkerhed: Obligatorisk
anvend. af sikkerhedsseler i køretøjer
under 3,5 tons (Ændr. dir.
91/671/EØF)

RETT (K) 24.01.01 C5-0684/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MARKOV
(GUE/NGL)

Strukturfonde: Generelle
bestemmelser (Ændr. Forord. (EF)
1260/99)

RETT (K) 24.01.01 C5-0752/00

MASTORAKIS
(PSE)

Forordning om oprettelse af et
europæisk søfartssikkerhedsagentur

RETT (K) 24.01.01 C5-0702/00

SAVARY
(PSE)

International vejtransport:
Kørselsrestriktioner for lastvogne på
bestemte vejstrækninger

RETT (K) 24.01.01 C4-0345/98

SCHMITT
(PPE-DE)

Civil luftfart: Fælles regler, europæisk
luftfartssikkerhedsagentur

RETT (K) 24.01.01 C5-0663/00

STERCKX
(ELDR)

Indførelse af et overvågnings-,
kontrol- og informationssystem for
skibstrafik

RETT (K) 24.01.01 C5-0700/00

van DAM
(EDD)

Adgang til markedet for
vejgodstransprot: Ensartet førerattest
(Ændr. forord. (EØF) nr. 881/92)

RETT (K) 24.01.01 C5-0638/00

_________________
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OFFICIELLE DOKUMENTER
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen: Årsrapport om MEDA-programmet -
1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 472
endel.

Europa-Kommissionen: Finansielle tjenesteydelser - prioriteter
og fremskridt - tredje rapport

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 692
endel.

Europa-Kommissionen: Beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser og bekæmpelse af svig - Årsberetning for
1999

TOUT
CONT

COM (00) 718
endel.

Meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet fra Kommissionen:
Fiskeri og fattigdomslempelse

PECH
DEVE

COM (00) 724
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Evaluering af anden fase (brobygningsfasen) af TIDE
(Teknologiinitiativet for handicappede og ældre)

EMPL
ITRE

COM (00) 727
endel.

Meddelese fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Ajourføring af investeringsservicedirektivet (93/22/EØF)

JURI
ECON

COM (00) 729
endel.

Europa-Kommissionens tredje rapport til Rådet om situationen
inden for verdens værftsindustri

ITRE COM (00) 730
endel.

Årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om resultaterne af de flerårige udviklingsprogrammer for
fiskerflåden ved udgangen af 1999

PECH COM (00) 738
endel.

Europa-Kommissionen: Beretning om vurderingen af forordning
(EF) nr. 1475/95 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på
kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (00) 743
endel.

Beretning udarbejdet i henhold til Rådets beslutning
1999/296/EF om en overvågningsmekanisme for emissionen af
CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet

ENVI COM (00) 749
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
om GALILEO

BUDG
ITRE
RETT

COM (00) 750
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om en indvandrerpolitik i EU

AFET
EMPL
ITRE
JURI
LIBE

COM (00) 757
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Fælles harmoniseret EU-program
for konkunktur- og forbrugerundersøgelser

ECON COM (00) 770
endel.

Beretning fra Kommissionen til det Europæiske Råd bedre
lovgivning 2000 (i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen
til EF-traktaten om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet)

AFCO
JURI

COM (00) 772
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende
fremskridt hen imod oprettelsen af et område med "frihed,
sikkerhed og retfærdighed" i EU (anden halvdel af 2000)

JURI
LIBE

COM (00) 782
endel.

Kommissionens beretning: Årsberetning om humanitær bistand
1999

AFET
CONT
DEVE

COM (00) 784
endel.

Beretning fra Kommissionen: Status for gennemførelsen af
Rådets direktiv 93/104/EF af 23. November 1993 om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden
("Arbejdstidsdirektivet")

FEMM
PECH
RETT
EMPL

COM (00) 787
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Opfølgning af grønbogen
om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det
indre marked

ECON
ENVI
ITRE
LIBE
JURI

COM (00) 789
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i
henhold til artikel 23 i forordning til artikel 23 i forordning
(EØF) nr. 3763/91 - Beretning for 1992-1998 om
gennemførelsen af POSEIDOM - i henhold til artikel 35 i
forordning (EØF) nr. 1600/92 - Beretning for 1992-1998 om
gennemførelsen af POSEIMA - i henhold til artikel 30 i
forordning (EØF) nr. 1601/92 - Beretning for 1992-1998 om
gennemførelsen af POSEICAN

CONT
RETT
AGRI

COM (00) 790
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Udbuddet af veterinærlægemidler

AGRI
ENVI

COM (00) 806
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
de erfaringer, medlemsstaterne har gjort siden gennemførelsen af
Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om
beskyttelse af dyr under transport

ENVI
AGRI

COM (00) 809
endel.

Beretning fra Kommissionen: Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut - Årsberetning 1999

EMPL COM (00) 810
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Resultaterne af den verdensomspændende
radiokommunikationskonference 2000 (WRC-2000) I
sammenhæng med radiofrekvenspolitikken i De Europæiske
Fællesskaber

RETT
ITRE

COM (00) 811
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Evalueringsrapport vedrørende gennemførelsen af direktiv
94/11/EF - Mærkning af materialer anvendt i
hovedbestanddelene af fodtøj

ITRE
JURI
ENVI

COM (00) 812
endel.

Europa-Kommissionen: Sjette rapport om gennemførelsen af
EU's lovpakke for telesektoren

JURI
LIBE
ITRE

COM (00) 814
endel.

Beretning fra Kommissionen til AVS/EF-Ambassadørudvalget
om situationen med hensyn til behandlingen for anvendelsesåret
1999 af samtlige overførsler i henhold til den ordning til
stabilisering af eksportindtægterne, som blev indført ved fjerde
AVS/EF-konvention som revideret ved den aftale, der blev
undertegnet på Mauritius den 4. november 1995

CONT
DEVE

COM (00) 823
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen: Tacis-programmet - Årsrapport for
1999

AFET
CONT
ITRE

COM (00) 835
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991
om erhvervelse og besiddelse af våben

LIBE
JURI

COM (00) 837
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet om humlesektoren BUDG
AGRI

COM (00) 838
endel.

Kommissionens meddelelse: Den Europæiske Unions indsats
inden for forskning og teknologisk udvikling - Årsrapport 2000

TOUT
ITRE

COM (00) 842
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af direktiv
93/109/EF ved valget til Europa-Parlamentet i juni 1999 -
Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for
unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er
statsborgere

JURI
LIBE
AFCO

COM (00) 843
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Udarbejdelse af en ny badevandspolitik

PECH
RETT
ENVI

COM (00) 860
endel.

Beretning fra Kommissionen: Endelig rapport om
gennemførelsen af første fase af Fællesskabets handlingsprogram
Leonardo da Vinci (1995-1999)

CONT
CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 863
endel.

_______________
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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 15. til den 18. januar 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

,,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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infrastructures de transport

Textes préparatoires

établissements de crédit
éducation scolaire
aviation civile

codécision

Bangladesh
Guinée-Bissau: pêches
visa de long sejour

convention de Montréal
transport aérien international
Atlantique N.E.: pêches

consultation

Procédures législatives

Travaux législatifs

Programme d'activité de la Présidence suédoise
Syndrome des Balkans
Commission des droits de l'Homme des Nations Unies
Maroc: accord pêche

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

politique commune de la pêche
PME
travailleurs frontaliers
SLIM
jeunes agriculteurs
marchandises: transport intermodal
processus de décision: participation équilibrée hommes/femmes
directive 96/59: PCB et PCT+directive 91/676: nitrates
sécurité routière
patrimoine mondial
compétitivité de la filière bois
habitats naturels
IME et BCE
Khmers rouges
Russie/Géorgie: régime des visas
Turquie: situation dans les prisons
Cour pénale internationale
Algérie
Salvador: tremblement de terre

Rapports requérant l'avis du PE

niveau de mise en oeuvre des directives environnementales
R.P.D de Corée
Bangladesh

Questions orales

Contrôle politique

Cour de comptes: code des douanes
Cour des comptes : fonds structurels
Cour des comptes : Bosnie-Herzégovine-aides UE
Cour des comptes: secteur agricole
Commission rapport de suivi sur décharge 1997

Travaux budgétaires

Session JAN I 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Atlantique N.E. :
 Convention pêche

Présidence suédoise : Programme

Cour pénale internationale :
ratification de la convention de Rome

Maroc : Commission
Déclaration

Algérie : Droits de

El Salvador : Tremblement de terre

Guinée-Bissau :
déclaration de la Commission
pêche et appui financier

Bosnie-Herzégovine :
syndrome des Balkans
Aides UE

Russie / Georgie : régime de

Turquie : Droits de
l'homme :

RDP Corée : question
orale

Cambodge :
"Khmers rouges"

Bangladesh :
question orale ;
accord de coopération
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Amendements législatifs adoptés en séance

0 10 20 30 40

Peijs
A5-0369/2000

ECON

Simpson
A5-0393/2000

RETT

McCartin
A5-0007/2001

PECH

Cunha
A5-0367/2000

PECH

Deprez
A5-0388/2000

LIBE

Newton Dunn
A5-0392/2000

AFET

Gr. Pol.: nombre absolu des am.
adoptés en séance
PE: nombre absolu des am. adoptés en
séance
comm. au fond 
Am. déposés en séance
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Forberedende dokumenter

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Transportinfrastrukturafgifter RETT Costa A5-0345/2000 2000/2030 INI beslutning vedtaget
med ændringer

…/… 17-jan-01 18-jan-01
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II. Lovgivningsmæssige procedurer

Tegnforklaring:
***III: Forligsprocedure - ***II : Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: Fælles beslutningsprocedure -
førstebehandling, ***: Procedure med samstemmende udtalelse - *: Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanering og
likvidation af kreditinstitutter

ECON 1985/0046
A5-0369/2000

Peijs

***II fælles holdning ændret …/… 15-jan-01 16-jan-01

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om europæisk
samarbejde om evaluering af kvaliteten af
skoleundervisningen

CULT 2000/0022
A5-0375/2000

Sanders-Ten Holte

***II fælles holdning godkendt …/… 15-jan-01 16-jan-01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af
tekniske krav og administrative procedurer inden for civil
luftfart

RETT 2000/0069
A5-0393/2000

Simpson

***I lovgiv. beslutning ændret. …/… 17-jan-01 18-jan-01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i
dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen</Titre>

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I fornyet henvisning …/… …/… 15-jan-01

Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken
Bangladesh

DEVE 1999/0086
A5-0360/2000
van den Bos

* lovgiv. beslutning vedtaget …/… 16-jan-01 17-jan-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets afgørelse om fastsættelse af de nærmere regler for
tildeling af støtte til Guinea-Bissau på fiskeriområdet

PECH 1998/0355
A5-0367/2000

Cunha

* lovgiv. beslutning ændret. …/… 16-jan-01 17-jan-01

Rådets forordning om fri bevægelighed for indehavere af
visum til længerevarende ophold

LIBE 2000/0810
A5-0388/2000

Deprez

* lovgiv. beslutning ændret. …/… 18-jan-01 18-jan-01

Rådets forordning om oprettelse af en beredskabsordning AFET 2000/0081
A5-0392/2000
Newton Dunn

* lovgiv. beslutning ændret. …/… 17-jan-01 17-jan-01

Rådets afgørelse om De Europæiske Fællesskabers
godkendelse af konventionen om indførelse af visse
ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-
konventionen)

RETT 2000/0193
A5-0001/2001

Hatzidakis

* lovgiv. beslutning vedtaget …/… …/… 16-jan-01

Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse
kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af
konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde
vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

PECH 2000/0280
A5-0007/2001

McCartin

* lovgiv. beslutning ændret. uden
forhandl.

uden forhandl. 17-jan-01
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III. Ændringsforslag

Kolonnenummerering:  I = retsakts titel; II = procedurenummer;  III = korr. udvalg; IV = procedure; V = mødedokument; VI = ordfører; VII = korr. udvalg; samlet antal
ændringsforslag stillet til plenarmødet; VIII = EP: samlet antal vedtagne ændringsforslag på plenarmødet; IX = de politiske grupper: samlet antal vedtagne ændringsforslag på
plenarmødet; X = ændringsforslag til forslagets titel; XI = ændringsforslag til forslagets henvisninger; XII = ændringsforslag til forslagets betragtninger; XIII = ændringsforslag til
artikler eller dele heraf; XIV = ændringsforslag til bilag og sektioner, herunder RIA og FUSP

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanering og likvidation af
kreditinstitutter

1985/0046 ECON ***II A5-0369/2000 Peijs 8 13 5 0 0 0 13 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF)
nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden
for civil luftfart

2000/0069 RETT ***I A5-0393/2000 Simpson 13 12 0 0 0 2 2 8

Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det
område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde
vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav

2000/0280 PECH * A5-0007/2001 McCartin 1 1 0 0 0 0 1 0

Rådets afgørelse om fastsættelse af de nærmere regler for tildeling af støtte til
Guinea-Bissau på fiskeriområdet

1998/0355 PECH * A5-0367/2000 Cunha 4 4 0 0 0 0 4 0

Rådets forordning om fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende
ophold

2000/0810 LIBE * A5-0388/2000 Deprez 6 6 0 0 1 3 2 0

Rådets forordning om oprettelse af en beredskabsordning 2000/0081 AFET * A5-0392/2000 Newton
Dunn

38 33 0 0 0 12 21 0
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IV. Retsakter med finansielle virkninger

Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om oprettelse af et
europæisk overvågnings-,
kontrol- og informationssystem
for skibsfarten

2000/0325 15-jan-01 RETT Oprette et overvågnings-,
kontrol- og
informationssystem for
skibsfarten for at forbedre
forebyggelse og indgriben i
tilfælde af ulykker og fare
for forurening af
medlemsstaternes kyst

EU's budget ADMIN 2001+n KOM: Dette forslags virkning for budgettets A-
del er begrænset. En regelmæssig opfølgning af
direktivet er nødvendig, herunder forberedelse af
og deltagelse i møder og samordningsaktioner
med medlemsstaterne. I øvrigt forventes en stor
del af administrationsopgaverne udført af Den
Europæiske Fødevaremyndighed.

Rådets forordning om ændring af
forordning (EØF) nr. 738/93 om
ændring af den overgangsordning
for den fælles markedsordning
for korn og ris i Portugal, der
blev indført ved forordning

2000/0295 15-jan-01 AGRI Videreførelse af det i
Portugal gældende
støtteniveau i 2000/01 for
produktionsåret 2001/02

EU's budget AGRI 2001+n KOM: Dette forslag til forordning er en følge af
Rådets anmodning om som led i prispakken
2000-2001 at forlænge støtteniveauet i 2000/01
for produktionsåret 2001/02 for
kornproducenterne i Portugal.

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oprettelse af en
fond for erstatning for
olieforurening i europæiske
farvande og dertil knyttede
foranstaltninger

2000/0326 15-jan-01 RETT Ydelse af passende
erstatning til ofre for
forureningsskade
forårsaget af olietankere i
europæiske farvande og
indførelse af en
afskrækkende finansiel
sanktion for personer, der
er involveret i forsyning og
brug af skibe, der er
substandard

EU's budget ADMIN
POL-INT
TRANS

2001+n KOM: Drifts- og administrationsudgifter til
kontrol med forordningens gennemførelse.
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oprettelse af et
europæisk
søfartssikkerhedsagentur

2000/0327 15-jan-01 RETT Det Europæiske
Søfartssikkerhedsagentur
oprettes for at sikre et højt,
ensartet og effektivt niveau
for søfartssikkerhed i
Fællesskabet

delvis over EU's
budget

ADMIN 2001+n KOM: Fællesskabsbidrag for at  skabe balance i
agenturets udgifter og indtægter.

Rådets forordning om indgåelse
af en protokol om fastsættelse af
de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er
omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske
Fællesskab og regeringen for
Republikken Ækvatorialguinea
om fiskeri ud for
Ækvatorialguineas kyster, for
perioden 1. juli 2000 til 30. juni
2001

2000/0287 15-jan-01 PECH Protokol og bilag for en
periode på 1 år

EU's budget ACTIONS
EXT

2000+200
1

KOM: : Bidrag og finansiel modydelse til
tredjeland til gengæld for fiskerimuligheder som
nævnt i protokollen.

Forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
1696/71 om den fælles
markedsordning for humle

2000/0330 15-jan-01 AGRI Forlængelse i en periode
på to år af det i øjeblikket
gældende støttebeløb

EU's budget AGRI 2001+200
2

KOM: Ved denne periodes udløb forelægger
Kommissionen en rapport, der ligeledes omfatter
særforanstaltningerne og indeholder forslag,
hvori der tages det nødvendige hensyn til
virkningerne af ansøgerlandenes tiltrædelse
(nogle af disse er betydelige humleproducenter).
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 1259/1999
om fastlæggelse af fælles regler
for den fælles landbrugspolitiks
ordninger for direkte støtte

2000/0335 15-jan-01 AGRI Med henblik på at forenkle
de administrative
procedurer, når det gælder
landbrugere, der for
øjeblikket får udbetalt små
beløb i direkte støtte under
forskellige af den fælles
landbrugspolitiks
støtteordninger, fastsættes
det ved foranstaltningen, at
medlemsstaterne i en
overgangsperiode i stedet
kan foretage en enkelt
kombineret betaling
baseret på tidligere
betalinger, til de
støtteberettigede
producenter, der vælger at
deltage i den forenklede
ordning, op til et årligt
maksimumsbeløb på 1 000
EUR

…/… …/… KOM: Foranstaltningen har ingen
budgetmæssige virkninger, idet forslaget kun
vedrører  udbetaling af eksisterende støtte efter
en forenklet ordning. I praksis vil ordningen
kunne medføre en del besparelser. * den
kombinerede betaling er beregnet på grundlag af
den faktisk udbetalte støtte i et tidligere
referenceår eller en treårsperiode, hvorimod
kommende støtte uden for den forenklede
ordning vil medføre gradvis øgede udbetalinger
på grund af Agenda 2000-afgørelserne.  *
producenter, der modtager en samlet støtte over
1000 EUR i henhold til de eksisterende
bestemmelser, kan dog vælge at tilslutte sig den
forenklede ordning og modtage et
maksimumbeløb på 1000 EUR.

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

2000/0328 15-jan-01 ITRE Gennemførelse (oprettelse,
drift og kontrol) af
topdomænenavnet .eu på
Internettet

delvis over EU's
budget

POL-INT 2001+n KOM: Kommissionens udgifter vedrører
følgende: Høring af deltagere i den private
sektor, f.eks. udgifter til eksperter og møder;
Høring af medlemsstaterne, f.eks. rådgivende
udvalg m.fl.; Publikationer som led i dette
initiativ.
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
de franske oversøiske
departementer

2000/0313 15-jan-01 AGRI At afhjælpe de permanente
handicap og særlige
ulemper, som påhviler
disse regioner

EU's budget AGRI 2001+n KOM: Undtagelsesforanstaltningerne på det
strukturelle område har ingen budgetmæssige
virkninger. Alle eventuelle yderligere udgifter
skal således finansieres over det fastsatte beløb
for 2000-2006 gennem en omfordeling af
midlerne til driftsprogrammerne eller
enhedsplanlægningsdokumenterne. Disse
programmer finansieres med midler fra
budgetpost B2-1000 (mål 1 – EUGFL,
Udvikling).

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
Azorerne og Madeira

2000/0314 15-jan-01 AGRI At afhjælpe de permanente
handicap og særlige
ulemper, som påhviler
disse regioner

EU's budget AGRI 2001+n KOM: Undtagelsesforanstaltningerne på det
strukturelle område har ingen budgetmæssige
virkninger. Alle eventuelle yderligere udgifter
skal således finansieres over det fastsatte beløb
for 2000-2006 gennem en omfordeling af
midlerne til driftsprogrammerne eller
enhedsplanlægningsdokumenterne. Disse
programmer finansieres med midler fra
budgetpost B2-1000 (mål 1 – EUGFL,
Udvikling).

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
De Kanariske Øer

2000/0316 15-jan-01 AGRI At afhjælpe de permanente
handicap og særlige
ulemper, som påhviler
disse regioner

EU's budget AGRI 2001+n KOM: Undtagelsesforanstaltningerne på det
strukturelle område har ingen budgetmæssige
virkninger. Alle eventuelle yderligere udgifter
skal således finansieres over det fastsatte beløb
for 2000-2006 gennem en omfordeling af
midlerne til driftsprogrammerne eller
enhedsplanlægningsdokumenterne. Disse
programmer finansieres med midler fra
budgetpost B2-1000 (mål 1 – EUGFL,
Udvikling).
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

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

2000/0317 15-jan-01 AGRI Særlige foranstaltninger
for visse
landbrugsprodukter til
fordel for OD, Azorerne og
Madeira og De Kanariske
Øer for at afhjælpe de
permanente handicap og
særlige ulemper, som
påhviler disse regioner

EU's budget AGRI 2001+n KOM: Undtagelsesforanstaltningerne på det
strukturelle område har ingen budgetmæssige
virkninger. Alle eventuelle yderligere udgifter
skal således finansieres over det fastsatte beløb
for 2000-2006 gennem en omfordeling af
midlerne til driftsprogrammerne eller
enhedsplanlægningsdokumenterne. Disse
programmer finansieres med midler fra
budgetpost B2-1000 (mål 1 – EUGFL,
Udvikling).
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Rådets beslutning om indførelse
af et tilskyndelses-, udvekslings-,
uddannelses- og
samarbejdsprogram inden for
forebyggelse af kriminalitet
(Hippokrates)

2000/0304 15-jan-01 LIBE I overensstemmelse med
EF-traktatens artikel 29
foreslås det at iværksætte
et finansielt instrument,
Hippokrates, med det
formål at fremme
samarbejdet mellem alle
medlemsstaternes
offentlige og private
institutioner, der  arbejder
med kriminalprævention,
hvad enten der er tale om
organiseret kriminalitet
eller ej. Der foreslås
samfinansiering af
uddannelses- og
udvekslingsprogrammer,
afholdelse af møder,
konferencer og seminarer
forskning og endelig
spredning af resultaterne
på europæisk niveau.

delvis over EU's
budget

POL-INT
JAI

2001+200
2

KOM: Der er to former for støtte: støtte til
samfinansiering med andre offentlige eller
private støttekilder for aktioner, der foreslås af
medlemsstaternes organisatorer:  op til 70% af
projektets samlede omkostninger. 100% støtte til
specifikke aktioner vedrørende prioriterede
aspekter af europæisk betydning og til
supplerende foranstaltninger inden for rammerne
af 10% af det årlige budget til hver af de to
kategorier.

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for
aktørerne inden for retsvæsenet
(Grotius II, på det generelle og
strafferetlige område)

2000/0339 15-jan-01 LIBE Foranstaltningen tager
sigte på at sikre kontinuitet
i Grotius-programmet, der
udløber med udgangen af
2000

delvis over EU's
budget

POL-INT
JAI

2001+200
2

Programmets varighed er to år (2001-2002).
Formålet hermed er at undersøge
gennemførligheden af en sammensmeltning af
de eksisterende programmer (Grotius, Oisin og
Stop) til et enkelt program, der omfattes af
bestemmelserne i EU-traktatens afsnit VI.
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for de
retshåndhævende myndigheder i
EU's medlemsstater (Oisin II)

2000/0340 15-jan-01 LIBE Foranstaltningen tager
sigte på at sikre kontinuitet
i Oisin-programmet, der
udløb den 19. December
2000

delvis over EU's
budget

POL-INT
JAI

2001+200
2

KOM: Der er to former for støtte: støtte til
samfinansiering med andre offentlige eller
private støttekilder for aktioner, der foreslås af
medlemsstaternes organisatorer:  op til 70% af
projektets samlede omkostninger. 100% støtte til
specifikke aktioner vedrørende prioriterede
aspekter af europæisk betydning og til
supplerende foranstaltninger inden for rammerne
af 10% af det årlige budget til hver af de to
kategorier.

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af et tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogram for personer
med ansvar for bekæmpelse af
menneskehandel og seksuel
udnyttelse af børn (Stop II)

2000/0341 15-jan-01 LIBE Foranstaltningen tager
sigte på at sikre kontinuitet
i Stop-programmet, der
udløber med udgangen af
2000

delvis over EU's
budget

POL-INT
JAI

2001+200
2

KOM: Der er to former for støtte: støtte til
samfinansiering med andre offentlige eller
private støttekilder for aktioner, der foreslås af
medlemsstaternes organisatorer:  op til 70% af
projektets samlede omkostninger. 100% støtte til
specifikke aktioner vedrørende prioriterede
aspekter af europæisk betydning og til
supplerende foranstaltninger inden for rammerne
af 10% af det årlige budget til hver af de to
kategorier.
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Titel Reference Meddelt
på mødet

den

Korr.
udvalg

Retslig ramme Finansiering Finansiel
program-
mering –
kontering

Regn-
skabsår -
kontering

-

Bemærkninger

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

2000/0338 15-jan-01 DEVE Foranstaltningens generelle
formål er at iværksætte et
støtte- og bistandsprogram
til fordel for
hjemstedsfordrevne til
dækning af deres mest
hastende behov, for så vidt
disse ikke er omfattet af den
humanitære bistand, samt til
gennemførelse på længere
sigt af handlingsprojekter og
–programmer, der som mål
har at gøre disse personer
selvforsynende og at
integrere eller reintegrere
dem

EU's budget ACTIONS
EXT

2001+n KOM: Den finansielle støtte over dette program
sker i form af gavebistand. Der skal søges
samfinanisering med andre donorere, ngo'er og
den private sektor.
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Budget
Titel Stiller: Reference

Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Revisionsrettens særberetning nr. 8/1999 om EF-kodeksens
bestemmelser om sikkerhedsstillelse og kaution for
traditionelle egne indtægter med Kommissionens svar

CONT 2000/2132
Garriga Polledo
A5-0331/2000

COS beslutning vedtaget uden
ændringer

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Revisionsrettens særberetning nr. 6/1999, 7/1999, 3/2000 og
7/2000 om den budgetmæssige gennemførelse af
strukturfondene, med Kommissionens svar

CONT 2000/2129
A5-0359/2000

Dell'Alba

COS beslutning vedtaget uden
ændringer

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Revisionsrettens særberetning nr. 2/2000 om Den
Europæiske Unions bistand til Bosnien-Hercegovina med
henblik på indførelse af fred og genindførelse af en retsstat,
med Kommissionens svar

CONT 2000/2131
A5-0389/2000

Staes

COS beslutning vedtaget med
ændringer

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Revisionsrettens særberetninger nr. 1/1999 om støtten til
anvendelse af skummetmælk og skummetmælkspulver til
dyrefoder, 2/1999 om landbrugsreformens indvirkning på
kornsektoren, 1/2000 om klassisk svinepest og 8/2000 om
fællesskabsforanstaltninger for afsætning af smørfedt, med
Kommissionens svar

CONT 2000/2130
A5-0396/2000

McCartin

COS beslutning vedtaget uden
ændringer

.../... 16-jan-01 16-jan-01

Kommissionens opfølgningsrapport om de foranstaltninger,
der er truffet i lyset af Europa-Parlamentets bemærkninger i
dets beslutning om decharge for 1997

CONT 2000/2113
A5-0349/2000
van der Laan

DEC beslutning vedtaget med
ændringer

.../... 16-jan-01 16-jan-01
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Regionale møder arrangeret af Kommissionen i 1998-
1999 vedrørende den fælles fiskeripolitik efter 2002

PECH Poignant A5-0332/2000 2000/2070 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-jan-01 17-jan-01

Anvendelsen af fællesskabsordningen for fiskeri og
akvakultur i perioden 1996-1998

PECH Gallagher A5-0333/2000 2000/2069 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… …/… 17-jan-01

Vækst- og beskæftigelsesinitiativet – Finansielle
støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende
små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

EMPL Bushill-
Matthews

A5-0335/2000 2000/2245 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-jan-01 16-jan-01

Grænsearbejderes situation EMPL Oomen-
Ruijten

A5-0338/2000 2000/2010 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-jan-01 17-jan-01

Evaluering af SLIM: enklere lovgivning for det indre
marked

JURI Doorn A5-0351/2000 2000/2115 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 15-jan-01 16-jan-01

Situationen og fremtidsperspektiverne for unge
landmænd i Den Europæiske Union

AGRI Parish A5-0357/2000 2000/2011 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-jan-01 17-jan-01

Intermodalitet og intermodal godstransport i Den
Europæiske Union

RETT Poli Bortone A5-0358/2000 2000/2052 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 17-jan-01 18-jan-01
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Den fælles fiskeripolitik i lyset af den økonomiske
globalisering

PECH Varela
Suanzes-
Carpegna

A5-0365/2000 2000/2027 INI Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… …/… 17-jan-01

Gennemførelsen af Rådets henstilling 96/694 af 2.
december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og
kvinder i beslutningsprocessen

FEMM Karamanou A5-0373/2000 2000/2117 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Gennemførelse af Rådets direktiv 96/59/EF om
bortskaffelse af polychlorbiphenyler og
polychlorterphenyler (PCB/PCT)

ENVI Bowe A5-0379/2000 2000/2112 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

uden
forhandl.

uden
forhandl.

17-jan-01

Trafiksikkerhed: Hovedopgaver i EU – Statusrapport og
prioriteringer af foranstaltninger

RETT Hedkvist
Petersen

A5-0381/2000 2000/2136 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 17-jan-01 18-jan-01

Beskyttelse af verdens kultur- og naturarv i Den
Europæiske Unions medlemsstater

CULT de Veyrac A5-0382/2000 2000/2036 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 15-jan-01 16-jan-01

Status over konkurrenceevnen i EU's træ- og
papirindustri

ITRE Seppänen A5-0384/2000 2000/2159 COS Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Gennemførelse af direktiv 91/676/EØF om beskyttelse
af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der
stammer fra landbruget

ENVI Goodwill A5-0386/2000 2000/2110 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

uden
forhandl.

uden
forhandl.

17-jan-01

Gennemførelse af direktiv 92/43/EØF om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter

ENVI Sjöstedt A5-0387/2000 2000/2111 INI Beslutning
vedtaget med

ændringer

uden
forhandl.

uden
forhandl.

17-jan-01

Effektiviteten af Det Europæiske Monetære Instituts og
Den Europæiske Centralbanks forvaltning i
regnskabsåret 1998, med Den Europæiske Centralbanks
svar

CONT Heaton-
Harris

A5-0395/2000 2000/2163 COS Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… …/… 16-jan-01

Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret
Kriminalitet - Fælles aktion vedrørende gensidig
evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser
med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet
udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater

LIBE Ferri A5-0398/2000 1999/0916 COS udsat …/… …/… …/…
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Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den
Demokratiske Folkerepublik Korea

AFET Brok B5-0037/2001 …/… Redegørelse
med

forhandling

…/… 17-jan-01 17-jan-01 17-jan-01

Tilfredsstillende gennemførelse af miljødirektiver ENVI Jackson B5-0038/2001 …/… QUO-
Kommis.

Beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-jan-01 17-jan-01

EU's prioriteringer og henstillinger på
menneskerettighedsområdet forud for den kommende
samling i FN's Menneskerettighedskommission i
Genève

Politiske
grupper

…/… B5-0040/2001 …/… Redegørelse
med

forhandling

Fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

17-jan-01 17-jan-01 18-jan-01

Følgerne af anvendelse af ammunition med forarmet
uran

Politiske
grupper

…/… B5-0047/2001 …/… Redegørelse
med

forhandling

Beslutning
vedtaget uden

ændringer

17-jan-01 17-jan-01 17-jan-01

Bangladesh DEVE Miranda B5-
0048/2001/rev

. 1

…/… QUO-
Kommis.

Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 16-jan-01 18-jan-01

Retssagen mod de Røde Khmerer i Cambodja Politiske
grupper

…/… B5-0055/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Den visumordning, Den Russiske Føderation har indført
over for Georgien

Politiske
grupper

…/… B5-0056/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Situationen i de tyrkiske fængsler Politiske
grupper

…/… B5-0059/2001 …/… Drøftelse
menneske-
rettigheder

Fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… 14. dec 2000 18-jan-01

Den Permanente Internationale Straffedomstol Politiske
grupper

…/… B5-0060/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

Fælles
beslutning
vedtaget

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Situationen i Algeriet Politiske
grupper

…/… B5-0066/2001 …/… Drøftelse
menneske-
rettigheder

Fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01
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Jordskælvet i El Salvador Politiske
grupper

…/… B5-0068/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

Beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 18-jan-01 18-jan-01

Det svenske formandskabs aktivitetsprogram Rådets Persson …/… …/… Redegørelse
Rådet

…/… 17-jan-01 …/… …/…

Fiskeriaftale mellem EU og Kongeriget Marokko Kommis-
sionens

Fischler …/… …/… Redegørelse
Kommissio

nen

…/… …/… 16-jan-01 …/…

_______________________



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: 34
Type: http:

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:birgit.fular@esc.eu.int
New: mailto:birgit.fular@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

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

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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