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Hr. Günter LÜTTGE

Hr. Günter LÜTTGE, medlem af Europa-Parlamentet (PSE/DE), afgik ved døden den 7. september
2000 i en alder af 62 år.

Han valgtes første gang til medlem af Europa-Parlamentet i juni 1989 og genvalgtes i 1994 og i
1999.

Hr. LÜTTGE var medlem af Den Europæiske Socialdemokratiske Gruppe og sad i forskellige
udvalg og parlamentariske delegationer, herunder navnlig Udvalget om Transport og Turisme, som
han var næstformand for under hele den foregående valgperiode.

* * *
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formand Jacques Poos og Richard Balfe har udsendt følgende meddelelser til
Europa-Parlamentets medlemmer:

Nr. 24/2000 Åbningstider – "private Members' Bar" ved siden af indgangen
til medlemmernes modtagelsesværelser i ASP-Bygningen i
Bruxelles

Nr.- 26/2000 Overholdelse af de gældende regler vedrørende officielle
besøgsgrupper

Nr. 28/2000 Tjenestevogne

Nr. 29/2000 Åbning af frisørsalon og renseri i Bruxelles

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

Et portugisisk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 4. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Fernando REIS (PPE-DE/PT)

var valgt til borgmester i Barcelos kommune. I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4,
udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet derfor med virkning fra den 17. juli 2000.

* * *

Et fransk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

Robert HUE (GUE/NGL/FR)

har i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, nedlagt sit mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 1. august 2000.

Parlamentet tog dette til efterretning på sit møde den 4. september 2000.

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

Mariette GIANNAKOU-KOUTSIKOU (PPE-DE/GR)

har i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, nedlagt sit mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 4. september 2000.

Parlamentet tog dette til efterretning på sit møde den 4. september 2000.

* * *

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

På mødet den 4. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Hans KARLSSON

var valgt i stedet for Pierre SCHORI (PSE/SV) med virkning fra den 1. august 2000.

* * *

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

På mødet den 4. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Regina Maria PINTO DA FONSECA RAMOS BASTOS

var valgt i stedet for Fernando REIS (PPE-DE/PT) med virkning fra den 1. september 2000.

* * *
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Officiel meddelelse om valg af et græsk medlem af Europa-Parlamentet

På mødet den 4. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Stavros XARCHAKOS

var valgt i stedet for Marietta GIANNAKOU-KOUTSIKOU (PPE-DE/GR) med virkning fra
den 4. september 2000.

* * *

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

På mødet den 8. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Philippe A.R. HERZOG

var valgt i stedet for Robert HUE (GUE/NGL/FR) med virkning fra den 1. august 2000.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 8. september 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Claudio MARTELLI

med virkning fra den 30. august 2000 var udtrådt af PSE-Gruppen.

Herefter tilhører Claudio MARTELLI  med virkning fra denne dato TDI-Gruppen (løsgængerne).

* * *



ALMENE OPLYSNINGER14

Bulletin 02.10.2000
Redaktionen slut : 22.09.2000

- DA - PE 291.822

SPØRGETID (B5-0535/00) den 5 og 6. september 2000

28 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Ioannis THEONAS Umenneskelig udnyttelse og krænkelse af børns
rettigheder i USA

H-0626/00

Glenys KINNOCK De Forenede Nationers Generalforsamlings særlige
samling om børn

H-0643/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

De sociale partneres medvirken H-0627/00

Glyn FORD Professor A. Pelinka og Østrig H-0697/00

Cristina GUTIÉRREZ-
CORTINES

Anmodning om en dokumenteret evaluering af
skoleundervisningen for børn og unge i EU-
ansøgerlandene

H-0597/00

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Retningslinjer for forhandlingerne om kapitlet om
landbrugsafsnittet i frihandelsaftalen med Maghreb

H-0605/00

Alexandros ALAVANOS Partnerskabsforbindelse mellem Den Europæiske Union
og Tyrkiet

H-0610/00

John McCARTIN Subsidier til landmænd i USA H-0614/00

Myrsini ZORBA Ændring af bestemmelsen om enstemmighed i lyset af
regeringskonferencen

H-0616/00

María IZQUIERDO
ROJO

Omkostninger i forbindelse med udvidelsen og
landbruget i Middelhavslandene

H-0617/00

Anna KARAMANOU Angreb på det græske mindretal i landsbyen Dervitsani i
Albanien

H-0619/00

Esko SEPPÄNEN Nedskæring af Tacis-bistanden til Rusland H-0622/00

Manuel PÉREZ
ÁLVAREZ

Episoder ved fiskeauktionshallen i Matosinhos H-0624/00

Jonas SJÖSTEDT Offentlige rådsmøder H-0625/00
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Ilka SCHRÖDER Samarbejde med narkotikarådgivningsnetværk H-0613/00

John BOWIS Videnskabelig rådgivning vedrørende phthalater H-0629/00

Ioannis SOULADAKIS Vandbehovene i Mellemøsten H-0688/00

Mikko PESÄLÄ Transport af dyr H-0689/00

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. VITORINO

Mary BANOTTI Meddelelse om børns rettigheder H-0600/00

Lennart SACRÉDEUS Pasfrihed i Schengenområdet H-0606/00

Bernd POSSELT Det europæiske politiakademi H-0692/00

Fru DIAMANTOPOULOU

Michl EBNER Social sikkerhed inden for rammerne af en styrket
europæisk økonomi

H-0647/00

Glenys KINNOCK Europæiske ikke-statslige organisationer på det sociale
område

H-0649/00

Mihail PAPAYANNAKIS Beskæftigelsen i Grækenland H-0675/00
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Spørger Emne Nr.

Hr. FISCHLER

Guido SACCONI Forsinkelser i forbindelse med udstedelse af
"specificitetsattestering af levnedsmidler"

H-0602/00

Patricia McKENNA EU-støtte til Coillte H-0609/00

María IZQUIERDO
ROJO

Omkostninger ved udvidelsen og landbruget i
Middelhavsområdet

H-0618/00

Marjo MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Subsidier til tobaksdyrkning H-0633/00

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
SEPTEMBER 2000

Institution
Antal
indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren
fraværende)

Spørgsmål
taget
tilbage af
spørgeren

Spørgsmål
allerede
opført på
dagsorenen

Institutionernes
 repræsentanter

Rådet 40 14 20 5 0 6 0 MOSCOVICI

Kommissionen 69 14 52 8 3 0 0 BYRNE
VITORINO
DIAMANTOPOULOU
FISCHLER

I alt 109 28 72 13 3 6 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

9/2000 293.050 BUSHILL-MATTHEWS Det Økonomiske og Sociale Udvalg 14.06.2000 14.09.2000 18

10/2000 293.051 BUSHILL-MATTHEWS Regionsudvalget 14.06.2000 14.09.2000 17

11/2000 295.786 LANG Respekten for menneskerettighederne i
ansøgerlandene

05.09.2000 05.12.2000 3

                                                
1 Situationen pr. 08.09.2000
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 112/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om dommen

i anden retssag mod Anwar Ibrahim

Bruxelles, den 10. august 2000

EU noterer sig med betænkelighed, at Malaysias tidligere vicepremierminister, Datuk Seri Anwar
Ibrahim, den 8. august 2000 idømtes ni års fængsel, som skal lægges til dommen fra første retssag
imod ham.

EU har med stor opmærksomhed fulgt retssagen, som er blevet overværet af repræsentanter fra EU-
missionerne i Kuala Lumpur. EU erindrer om sine tidligere erklæringer af 2. oktober 1998, 27. no-
vember 1998 og 14. april 1999 om arrestationen og første retssag mod Datuk Seri Anwar Ibrahim.
EU beklager, at flere elementer i gennemførelsen af denne anden retssag, ligesom det var tilfældet
med første retssag, rejser alvorlig tvivl om, at den er forløbet korrekt.

EU opfordrer til, at den appelsag, der allerede er bebudet af forsvarerne, gennemføres i overens-
stemmelse med accepterede internationale standarder for retfærdig rettergang. EU vil fortsat følge
denne sag med stor opmærksomhed.

Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Den Tjekkiske Repu-
blik, de associerede lande Cypern og Malta samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der
er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 113/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de voldshandlinger, der har ledsaget den peruvianske præsident
Alberto Fujimoris embedstiltrædelse

Bruxelles, den 7. august 2000

Den Europæiske Union beklager dybt de voldshandlinger, der har fundet sted i Lima den
28. juli 2000, og som kostede seks peruvianske borgere livet. EU fordømmer enhver voldshandling
og appellerer til alle sektorer af peruviansk politik om at nå frem til forståelse og forsoning ad
fredelig vej og i gensidig respekt.

EU appellerer til de ansvarlige peruvianske myndigheder om at gennemføre en grundig undersø-
gelse med alle de nødvendige garantier for uafhængighed og upartiskhed med henblik på at kaste
lys over kendsgerningerne og iværksætte de relevante sanktioner.

EU erklærer på ny sin støtte til den indsats, som OAS har gjort for at bidrage til demokratiets kon-
solidering i Peru. EU håber, at alle sektorer af det politiske liv vil udvise modenhed og tage kon-
struktive skridt til hurtigst muligt at påbegynde gennemførelsen af den tidsplan, der er foreslået af
OAS's mission på højt plan, med henblik på at styrke de offentlige institutioner og den demokrati-
ske sameksistens i Peru.

EU opfordrer den peruvianske regering til at gennemføre de principper for demokrati, der er nævnt i
Rio-erklæringen, og som danner grundlag for partnerskabet mellem EU og Latinamerika.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der
ligeledes er associeret, og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Sam-
arbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 114/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions
vegne om bombningerne af civile mål i Sudan

Bruxelles, den 18. august 2000

Den Europæiske Union udtrykker sin dybeste bekymring over det sudanesiske luftvåbens seneste
bombninger, som har ramt civile anlæg, især dem, der fandt sted den 7. og 8. august i Mapel i nær-
heden af en vigtig FN-base.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at flyvningerne under Operation "Lifeline Sudan"
(OLS) nye sudanesiske sikkerhedsgarantier har gjort det muligt at genoptage. EU ønsker, at Sudans
regering fuldt ud lever op til sine forpligtelser over for FN. EU opfordrer de krigsførende parter til
at overholde den internationale humanitære folkerets principper, især dem, der vedrører FN-
personalets sikkerhed, og som er fastsat i konventionen af 9. december 1994, og dem, der vedrører
NGO'ers fri adgang til civilbefolkninger i vanskeligheder.

Den Europæiske Union beklager, at den humanitære våbenhvile, som udløb den 15. juli, ikke er
blevet forlænget, og at SPLM fastsætter den offensiv, som den indledte for to måneder siden. EU
opfordrer de krigsførende til hurtigt at forhandle sig frem til en ny våbenhvile og til uden bagtanker
at genoptage de fredsforhandlinger, der har været påbegyndt under IGAD's auspicier.

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

* * *

Nr. 115/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

UNMIK's overtagelse af ansvaret for blyfabrikken i Zvecan i Kosovo

Bruxelles, den 21. august 2000

Den Europæiske Union bifalder UNMIK's beslutning om at overtage ansvaret for blyfabrikken i
Zvecan i Kosovo.

Dette skridt var nødvendigt på grund af den usædvanlig store forurening i forbindelse med fabrik-
kens drift, som udgjorde en alvorlig fare for folkesundheden og miljøet. Den Europæiske Union
beklager, at den tidligere ledelse af fabrikken i Zvecan ikke traf foranstaltninger til at begrænse
denne fare, således at det blev nødvendigt for UNMIK at gribe ind.
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EU bemærker, at UNMIK herved har handlet i overensstemmelse med mandatet i FN's Sikkerheds-
råds resolution 1244, hvorefter genopbygning af infrastrukturerne og genopretning af økonomien er
en del af de beføjelser, der midlertidigt er tillagt UNMIK.

I forbindelse med gennemførelsen af denne beslutning er UNMIK blevet bistået af KFOR i overens-
stemmelse med bestemmelserne i resolution 1244. Den Europæiske Union beklager de voldshand-
linger, der er begået mod CIVPOL's og KFOR's styrker, og fordømmer ethvert forsøg på at forsinke
gennemførelsen af resolution 1244 eller på at modsætte sig de beslutninger, som FN-
generalsekretærens særlige repræsentant træffer.

Den Europæiske Union vil støtte UNMIK's bestræbelser på at bekæmpe risikoen for miljøødelæg-
gelse som følge af den tilstand, som Trepca-industri- og minekomplekset befinder sig i. EU vil
gennem Det Europæiske Genopbygningsagentur yde en støtte på op til 6 mio. EUR til gennemførel-
se af den plan, som UNMIK har udarbejdet for de aspekter, der vedrører arbejdstagernes sikkerhed
og miljøet.

Den Europæiske Union minder om, at flere af EU-medlemsstaterne herudover har besluttet at yde et
nationalt finansielt bidrag til gennemførelsen af denne plan.

* * *

Nr. 116/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om indsættelse af en grundlovgivende og lovgivende forsamling

i Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 23. august 2000

Den Europæiske Union noterer sig indsættelsen af den grundlovgivende og lovgivende forsamling
den 21. august 2000 i Lubumbashi.

Den Europæiske Union har imidlertid besluttet ikke at deltage i åbningsceremonien for forsamlin-
gen, da det ikke er bekræftet, at denne nye institution er forenelig med den nationale dialog fastsat i
Lusaka-aftalen.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at denne nationale dialog er grundlaget for en reel forso-
ning mellem congolesere og et væsentligt element i løsningen på den nuværende konflikt. Et stort
antal medlemsstater har ydet et finansielt bidrag til forberedelsen, og Den Europæiske Union har
hensat bevillinger med henblik herpå.
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Den Europæiske Union opfordrer medlemmerne af den grundlovgivende og lovgivende forsamling
til i deres arbejde at sikre, at de ikke foregriber den nye politiske orden, og navnlig oprettelsen af de
overgangsinstitutioner, der skal etableres i overensstemmelse med dagsordenen for den nationale
dialog.

Den Europæiske Union ønsker, at den grundlovgivende og lovgivende forsamling i sit arbejde bi-
drager positivt til forberedelsen af den nationale dialog uden at træde i dens sted.

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

* * *

Nr- 117/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende

fredskonferencen om Somalia i Arta

Bruxelles, den 21. august 2000

Den Europæiske Union glæder sig over, at de delegerede på fredskonferencen i Arta har udpeget et
nationalt overgangsparlament, der repræsenterer alle holdninger i det somaliske samfund. Unionen
håber, at dette første skridt på vejen til genetablering af nationale institutioner i Somalia og dannel-
sen af en midlertidig regering vil bidrage til genoprettelse af fred som ønsket af langt den overve-
jende del af den somaliske befolkning.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den indsats, som Djibouti, der er vært for Arta-
konferencen, gør for at bringe en konflikt, der både er blodig og bringer stabiliteten i området i fare,
til afslutning, og gentager sin støtte til præsident Guellehs fredsplan.

Den Europæiske Union opfordrer de somaliske aktører, som ikke er knyttet umiddelbart til freds-
processen, herunder især aktører, der i visse områder af landet har udviklet en positiv evne til rege-
ringsførelse, til at slutte op omkring den lovende proces, der er indledt i Arta med henblik på gen-
opbygning af den somaliske stat og enhed. Det er Den Europæiske Unions ønske, at alle parter yder
den størst mulige indsats for at nå dette mål, og at landene i området i fælles forståelse fortsat vil
støtte en proces, der er afgørende for en fredelig udvikling på hele Afrikas Horn.

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.

* * *
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Nr. 118/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om attentatet fredag den 18. august i Pristina
i den OSCE-missionsbygning, hvor Kosovos politiske partier

og den jugoslaviske repræsentation i Pristina har til huse

Bruxelles, den 23. august 2000

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt attentatet fredag den 18. august i Pristina i den OSCE-
missionsbygning, hvor Kosovos politiske partier og den jugoslaviske repræsentation i Pristina har
til huse.

Ligeså kraftigt fordømmer den det utilstedelige attentat den 18. august, hvor flere serbiske Kosovo-
børn blev såret.

Den Europæiske Union håber, at gerningsmændene til attentaterne findes og arresteres så hurtigt
som muligt.

Den er foruroliget over at konstatere, at voldshandlingerne mellem samfundene og den politisk be-
tonede vold fortsætter, forud for lokalvalgene den 28. oktober.

Det internationale samfund vil fortsat resolut sætte alt ind på, at valget bliver godt forberedt og
kommer til at foregå på de bedst mulige vilkår. Det vil ikke lade ekstremister af forskellig obser-
vans forsøge at sabotere og forpurre valghandlingen.

Den Europæiske Union appellerer til alle de ansvarlige i Kosovo om at støtte UNMIK's og KFOR's
bestræbelser på at bringe voldshandlingerne til ophør.

* * *
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Nr. 119/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om topmødet i Arusha

Bruxelles, den 29. august 2000

Den Europæiske Union lykønsker præsident Mandela, mæglingsholdet og de burundiske forhand-
lere med deres bestræbelser, som gjorde det muligt at holde et topmøde om Burundi den 28. au-
gust 2000 i Arusha.

Den udtrykker tilfredshed med, at der ved denne lejlighed blev undertegnet en protokol, som er en
vigtig ny etape på vejen mod national forsoning. Den opfordrer signatarerne til at gennemføre de
vedtagne bestemmelser i fællesskab, og opfordrer de parter, der afslog at undertegne protokollen, til
at tage deres holdning op til fornyet overvejelse og til at indgå de absolut nødvendige kompromiser.

Den opfordrer indtrængende forhandlerne til at øge deres bestræbelser, så man hurtigt, men vel-
overvejet, kan nå frem til et kompromis om de stadig uløste problemer med henblik på at udbytte de
resultater, der blev opnået den 28. august.

Den er meget foruroliget over de fortsatte kampe i landet, hvis ofre for størstedelens vedkommende
er uskyldige civile personer. Den opfordrer burundierne til at tage afstand fra vold og anmoder især
de væbnede grupper om at indstille fjendtlighederne og deltage i forhandlingerne.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den er villig til at støtte fredsprocessen, navnlig gennem
sin genopbygnings- og udviklingsstøtte til Burundi.

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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Nr. 120/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det netop afholdte valg i den mexicanske delstat Chiapas

Bruxelles, den 25. august 2000

Den Europæiske Union glæder sig over det vellykkede forløb af valghandlingerne i Chiapas, som er
en bekræftelse på, at demokratiet har solidt fodfæste i Mexico.

Den noterer sig, at flertallet af vælgerne har stemt på Pablo Salazar Mendiguchia, der opstillede for
"Alliancen for Chiapas", og ønsker ham tillykke med valget som guvernør for denne delstat.

Den Europæiske Union opfordrer alle aktørerne i konflikten i Chiapas til at tage hensyn til befolk-
ningens ønsker som afspejlet i valgresultatet den 2. juli og den 20. august, og til snarest at genop-
tage dialogen for at finde en forhandlingsløsning på alle konfliktens aspekter.

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

* * *

Nr. 121/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den skæbne,

der bliver civilbefolkningen i Etiopien og Eritrea til del

Bruxelles, den 1. september 2000

Den Europæiske Union fordømmer de overgreb, som civilbefolkningen i Etiopien og Eritrea ud-
sættes for i forbindelse med konflikten mellem de to lande, især de overgreb, der har fundet sted,
siden aftalen om indstilling af fjendtlighederne blev indgået den 18. juni 2000.

Den Europæiske Union retter en appel til regeringerne i Etiopien og Eritrea, som må stå til regnskab
for den skæbne, som bliver de af modpartens statsborgere, der befinder sig under deres myndighed,
til del, og opfordrer dem til at indstille overgrebene, navnlig ved fuldt ud at overholde deres for-
pligtelser over for disse borgere i henhold til Genève-konventionen og ved i samarbejde med Den
Internationale Røde Kors Komité at udvirke, at de mennesker, der måtte ønske det, kan vende til-
bage til deres hjemland. Den Europæiske Union appellerer også til de to lande om at lade Røde
Kors og andre kompetente organisationer få fuld og ubetinget adgang til alle interneringssteder for
civile og som fastsat i Genève-konventionen til alle lejre for krigsfanger.
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Den Europæiske Union udtaler på ny sin støtte til fredsprocessen og til befæstelse af våbenstilstan-
den mellem Etiopien og Eritrea, som ikke bør bringes i fare gennem krænkelse af de rettigheder, der
tilkommer det ene eller det andet lands statsborgere. Den Europæiske Union ser gerne, at de indi-
rekte forhandlinger genoptages snarest muligt, og at de to regeringer tager del heri og udviser vilje
til at nå frem til en varig fredsaftale.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der lige-
ledes er associeret, samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr- 122/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om topmødet mellem statscheferne i landene i Sydamerika

Bruxelles, den 1. september 2000

Den Europæiske Union hilser det velkomment, at præsident Fernando Henrique Cardoso har taget
initiativ til at afholde et topmøde mellem de sydamerikanske statschefer i Brasilia den 31. august og
den 1. september 2000.

Den støtter fuldt ud dette initiativ, som  ved at fremme dialogen på subkontinentet vil bidrage til
uddybningen af integrationsprocessen samt styrke den regionale stabilitet.

Den Europæiske Union  mener, at Sydamerika på denne måde bidrager til styrkelsen af den interna-
tionale balance og til opbygningen af den multipolære verden, der blev set som et ønskemål af del-
tagerne på topmødet i Rio de Janeiro den 29. og 30. juni 1999.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der lige-
ledes er associeret, og Island, Liechtenstein og Norge, som er EFTA-lande, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 123/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende Burma/Mayanmar

Bruxelles, den 2. september 2000

Den Europæiske Union er overordentlig bekymret over den politiske situation i Rangoon/Yangon
og over, at Aung San Suu Kyi er blevet tvunget til at vende tilbage til hovedstaden. Den Europæiske
Union mener, at denne beslutning er en uacceptabel krænkelse af Aung San Suu Kyis ret til at fær-
des frit.

Den Europæiske Union fordømmer denne krænkelse af retten til at færdes frit, udtryksfriheden og
forsamlingsfriheden, som rammer generalsekretæren for Nationalforbundet for Demokrati. Den
Europæiske Union kan kun beklage forsøgene på at skræmme hende og truslerne mod Nationalfor-
bundet for Demokratis aktiviteter.

Den Europæiske Union minder om, at de burmesiske myndigheder er ansvarlige for Aung Sun Suu
Kyis sikkerhed og helbred. Den Europæiske Union kræver garanti for fri adgang til Aung San Suu
Kyi.

Den Europæiske Union understreger det påtrængende behov for dialog mellem de burmesiske myn-
digheder og Nationalforbundet for Demokrati som den eneste vej til at komme ud af den nuværende
fastlåste situation og gøre fremskridt i retning af demokrati og national forsoning. Den Europæiske
Union opfordrer indtrængende de burmesiske myndigheder til øjeblikkeligt at træffe foranstaltnin-
ger med henblik herpå.

* * *

Nr. 124/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Vesttimor

Bruxelles, den 7.. september 2000

EU fordømmer på det skarpeste overfaldet den 6. september i Vesttimor på en gruppe UNHCR-
medarbejdere, der resulterede i tre UNHCR-medarbejderes tragiske død. EU beklager den nuvæ-
rende mangel på sikkerhed i Vesttimor, som også har konsekvenser for sikkerheden i Østtimor, og
som tvinger De Forenede Nationer til at afbryde den humanitære hjælp til flygtningene og til at
træffe foranstaltninger til at trække de internationale medarbejdere og en del af de lokale medarbej-
dere ud af området.
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EU anmoder indtrængende de indonesiske myndigheder om at arrestere og dømme de personer, der
står bag overfaldet, at bringe militsernes destabiliserende aktioner til ophør samt at garantere sik-
kerheden for flygtningene og for det humanitære og det internationale personale i Vesttimor, såle-
des at de hurtigt kan genoptage deres aktiviteter.

EU understreger, at der hurtigst muligt må findes en løsning på flygtningeproblemet i Vesttimor.

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

* * *

Nr. 125/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om
den serbiske journalist, Miroslav FOLIPOVIC's helbredstilstand

Bruxelles, den 8. september 2000

Den Europæiske Union giver udtryk for sin dybe bekymring for den skæbne, der er blevet Miroslav
Filipovic, den serbiske journalist, der den 26. juli 2000 blev idømt syv års fængsel ved en militær-
domstol, til del. Fængslingen, afholdelsen af og betingelserne for afviklingen af retssagen samt
dommen blev dengang stærkt fordømt af Den Europæiske Union. Miroslav Filipovics helbredstil-
stand er i dag Den Europæiske Union en kilde til stor ængstelse. Ifølge de oplysninger, den har
kunnet få, får Miroslav Filipovic, der lider af alvorligt hjertebesvær, ikke den pleje, han har behov
for. Den Europæiske Union anmoder indtrængende de jugoslaviske myndigheder om at træffe de
nødvendige foranstaltninger for, at journalisten kan få den pleje, som hans helbredstilstand kræver,
indtil han er blevet helt rask. Den Europæiske Union minder om, at den på det kraftigste fordømte
den måde, hvorpå retssagen og domsafsigelsen forløb på, og anmoder om, at Miroslav Filipovic
bliver sat på fri fod. Den minder om, at ytringsfriheden, retten og pligten til at informere uhindret og
retten til en retfærdig og offentlig retssag ved en upartisk og uafhængig domstol hører til de grund-
læggende menneskerettigheder, der er nævnt i en række internationale tekster, først og fremmest
verdenserklæringen om menneskerettigheder.

* * *
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Nr. 126/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Letland og dets

vedtagelse af bekendtgørelser til gennemførelse af sprogloven

Bruxelles, den 8. september 2000

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at Letlands regering den 22. august 2000 har
vedtaget bekendtgørelser til gennemførelse af loven om det officielle sprog, således at den kan
træde i kraft den 1. september, jf. den fastsatte tidsplan.

Den Europæiske Union tilslutter sig fuldt ud erklæringen om bekendtgørelserne til gennemførelse af
loven om det officielle sprog, som blev fremsat af højkommissæren for nationale mindretal ved
Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Max Van der Stoel, hvori han bl.a.
understreger, at disse tekster i det væsentlige er i overensstemmelse med loven og med Letlands
internationale forpligtelser.  Den bemærker med tilfredshed, at der i sidste instans er taget hensyn til
næsten alle højkommissærens henstillinger og nærer tillid til den lettiske regerings vilje til som
lovet at foretage de øvrige nødvendige tilpasninger inden november 2000.

Det er EU´s opfattelse, at den nye lovgivning er en væsentlig etape med henblik på en
tilfredsstillende afvikling af Letlands integrationsproces. Den opfordrer Letlands regering til at
påse, at de institutioner, der har til opgave at iværksætte den nye lovgivning,gør dette i en liberal
ånd. Den vil fortsat støtte Letland med henblik herpå.

* * *

Nr. 127/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende

den seneste udvikling i Somalia

Bruxelles, den 8. september 2000

Den Europæiske Union håber, at den nationale overgangsforsamlings valg i Arta af Abdulkassim
Salat Hassan som Somalias præsident vil bidrage til statens genopbygning, til bevarelse af den
nationale enhed og til landets territoriale integritet, sådan som  det somaliske folks håber og det
internationale samfund ønsker. Den Europæiske Union håber, at den valgte præsidents opgave vil
lykkes.
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Den Europæiske Union er rede til at indlede en dialog med de nye somaliske myndigheder, og når
de har befæstet deres autoritet, vil Unionen støtte deres bestræbelser på genopbygning, samtidig
med at den fortsat vil yde støtte til rehabiliteringsaktiviteterne i alle de dele af Somalie, hvor forhol-
dene er stabile.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne i Somaliland og Puntland til at etablere konstruk-
tive forbindelser med de institutioner, som Arta-processen har resulteret i. Ligeledes opfordrer
Unionen den fremtidige overgangsregering til så snart som muligt at etablere en konstruktiv dialog
med ovennævnte myndigheder med henblik på at genskabe den nationale enhed under fredelige
former og under hensyntagen til de opnåede resultater med hensyn til stabilitet.

Unionen anmoder lederne at de bevæbnede grupper, der fortsat står uden for fredsprocessen, om at
deltage heri.

Den Europæiske Union håber, at de nye somaliske myndigheder vil etablere nære kontakter, der
bygger på venskab og samarbejde, med alle lande i området.

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.

* * *

Nr. 128/00
Erklæring fra Den Europæiske Union

om den en stigning i produktionen, som OPEC har vedtaget

New York, den 12. september 2000

Den stigning i produktionen, som OPEC har vedtaget, er et skridt i den rigtige retning.

Denne foranstaltning skulle medvirke til at stabilisere råoliepriserne på et rimeligt niveau til gavn
for alle lande, såvel de producerende som de forbrugende, således at væksten kan fastholdes.

Der må derfor tilvejebringes en samordning på internationalt plan. Udenrigsministrene i Den
Europæiske Union opfordrer til en genoptagelse af dialogen mellem de producerende og de forbru-
gende lande.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER32

Bulletin 02.10.2000
Redaktionen slut : 22.09.2000

- DA - PE 291.822

Nr. 129/00
Den Europæiske Unions erklæring
om fredsprocessen i Mellemøsten

New York, den 12. september 2000

Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af PLO's centralråds beslutning, der vidner om,
at de palæstinensiske ledere er sig deres ansvar bevidst. Formandskabet mindede den 2. september i
Evian på Den Europæiske Unions vegne om, at det palæstinensiske folks ret til at opbygge en suve-
ræn, demokratisk, levedygtig og fredelig stat ikke kan drages i tvivl. Dette er en hævdvunden rettig-
hed. Tilbage står kun valget af tidspunktet, og dette valg tilkommer det palæstinensiske folk.

Der er stadigvæk en chance for at opnå fred, således at der inden for de nærmeste uger kan indgås
en aftale mellem israelere og palæstinensere, der er tilfredsstillende for begge parter. Den Europæ-
iske Union nærer stadig denne forhåbning. Den Europæiske Union giver på ny udtryk for sin støtte
til præsident Arafat og premierminister Barak og opfordrer parterne til, i dette afgørende øjeblik, at
have det politiske mod til at gøre en sidste indsats for at kunne indgå en historisk aftale.

Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse af præsident Clintons og udenrigsminister
Madeleine Albrights rolle og personlige engagement. Den opfordrer dem til ikke at give op, men
uophørligt fortsætte deres mæglingsbestræbelser.

Den Europæiske Union gentager, at den er fast besluttet på at fremme en aftale og bidrage politisk
og økonomisk til at skabe fred.

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Reformen af Kommissionen:
Handlingsplan - Aspekter som
vedrører AFCO direkte

AFCO (K) 11.09.00 C5-0448/00

PESÄLÄ
(ELDR)

Den bioteknologiske industris
fremtid+

AGRI (M) 13.09.00

GRUPPE
PSE

Dyresundhedsbestemmelser i
forbindelse med markedsføring og
import af produkter af animalsk
oprindelse (human konsum)*

AGRI (M) 13.09.00 C5-0382/00

GRUPPE
PSE

Hygiejnemæssige betingelser i
forbindelse med fødevarer*

AGRI (M) 13.09.00 C5-0376/00

GRUPPE
PSE

Hygiejemæssige betingelser i
forbindelse med fødevarer af
animalsk oprindelse*

AGRI (M) 13.09.00 C5-0377/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Offentlig kontrol med produkter af
animalsk oprindelse bestemt for
human konsum*

AGRI (M) 13.09.00 C5-0378/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Hygiejne og sundhedsmæssige
betingelser

AGRI (M) 13.09.00 C5-0379/00

GRUPPE
PPE-DE

Finansiering af den fælles
landbrugspolitik (Ændr. forord.
1258/1999/EF)

AGRI (K) 13.09.00 C5-0466/00

HAUG
(PSE)

Finansiering af den fælles
landbrugspolitik (Ændr. forord.
1258/1999/EF)

BUDG (M) 14.09.00 C5-0466/00

KUCKELKORN
(PSE)

EF-Tyrkiet: Bistand inden for
rammerne af førtiltrædelsesstrategien,
tiltrædelsespartnerskab

BUDG (M) 14.09.00 C5-0468/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Fællesskabsprogram til fremme af
udvikling og brug af europæisk
digitalt indhold på de globale net

BUDG (M) 14.09.00 C5-0462/00

WYNN
(PSE)

Forlængelse af visse EF-
handlingsprogrammer om
folkesundhed (Forslag til afgørelse)

BUDG (M) 14.09.00 C5-0400/00

GRUPPE
PPE-DE

Yderligere åbning af Fællesskabets
marked for posttjenester

BUDG (M) 14.09.00 C5-0375/00

GRUPPE
PPE-DE

Tilskyndelsesforanstaltninger på
beskæftigelsesområdet

BUDG (M) 14.09.00 C5-0384/00

GRUPPE
ELDR

Edicom BUDG (M) 14.09.00 C5-0401/00

CASACA
(PSE)

Finansiering af den fælles
landbrugspolitik (Ændr. forord.
1258/1999/EF)

CONT (M) 19.09.00 C5-0466/00

GASOLIBA I
BÖHM
(ELDR)

Udvidelse af Europols beføjelser til
også at omfatte hvidvaskning af penge

ECON (M) 05.09.00 C5-0359/00

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Elektronisk kommunikation:
Behandling af personoplysninger,
beskyttelse af privatlivet

ENVI (M) 19.09.00 C5-0439/00

LIESE
(PPE-DE)

Gennemførelse af god klinisk praksis
(GCP) ved kliniske afprøvninger af
lægemidler til human brug

ENVI (K) 11.09.00 C4-0446/97

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Tilskyndelsesforanstaltninger på
beskæftigelsesområdet

FEMM (M) 14.09.00 C5-0384/00

JÖNS
(PSE)

Forlængelse af visse EF-
handlingsprogrammer om
folkesundhed (Forslag til afgørelse)

FEMM (M) 14.09.00 C5-0400/00
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SMET
(PPE-DE

Frihed, retfærdighed og sikkerhed:
Ofrenes stilling ved strafferetlige
procedurer (potrugisisk initiativ)

FEMM (M) 14.09.00 C5-0392/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Miljø og sundhed: Affald af elektrisk
og elektronisk udstyr

ITRE (M) 13.09.00 C5-0414/00

AHERN
(VERTS/ALE)

Miljø og sundhed: Begrænsning af
anvendelsen af visse farlige stoffer i
elektrisk og elektronis udstyr
(Direktiv)

ITRE (M) 13.09.00 C5-0415/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Forbud mod anvendelse af visse
stoffer med hormonal og thyreostatisk
virkning i husdyrbrug

ITRE (M) 13.09.00 C5-0357/00

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Dyresundhedsbestemmelser i
forbindelse med markedsføring og
import af produkter af animalsk
oprindelse (human konsum)*

ITRE (M) 13.09.00 C5-0382/00

GRUPPE
PSE

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

ITRE (M) 13.09.00 C5-0367/00

GRUPPE
PPE-DE

Sommertid: Tidsplan for 2002-2006 ITRE (M) 13.09.00 C5-0322/00

GRUPPE
PSE

Offentlig adgang til miljøoplysninger
(Erstat. dir. 90/313/EØF)

ITRE (M) 13.09.00 C5-0352/00

GRUPPE
PSE

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

ITRE (M) 13.09.00 C5-0368/00

GRUPPE
PSE

Yderligere åbning af Fællesskabets
marked for posttjenester

ITRE (M) 13.09.00 C5-0375/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Forbindelserne mellem EF og
Bangladesh: Samarbejdsaftale

ITRE (M) 19.09.00 C5-0356/00
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GRUPPE
PSE

Partnerskabsaftale mellem AVS-
staterne og EF (Afgørelse)

ITRE (M) 19.09.00 C5-0417/00

GRUPPE
PPE-DE

Adgang til beskæftigelse,
erhvervsuddannelse og arbejdsvilkår:
Lige behandling for mænd og
kvinder+

ITRE (M) 19.09.00 C5-0369/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Hygiejnemæssige betingelser i
forbindelse med fødevarer*

ITRE (M) 19.09.00 C5-0376/00

GRUPPE
PSE

Bekæmpelse af støj: Vurdering og
styring af ekstern støj

ITRE (M) 19.09.00 C5-0411/00

GILL
(PSE)

Fællesskabsprogram til fremme af
udvikling og brug af europæisk
digitalt indhold på de globale net

ITRE (K) 13.09.00 C5-0462/00

GRUPPE
PSE

Forbindelser mellem EU og de
industrialiserede lande i Nordamerika,
Fjernøsten, Australasien: Samarbejde

ITRE (K) 19.09.00 C5-0455/00

GRUPPE
PPE-DE

Aftale mellem EU og ASEAN:
Protokol om udvidelse af
samarbejdsaftalen til også at omfatte
Laos

ITRE (K) 19.09.00 C5-0442/00

DE CLERCQ
(ELDR)

Konstitutionalisering af traktaterne JURI (M) 13.09.00

FERRI
(PPE-DE)

Tættere samarbejde JURI (M) 13.09.00

LEHNE
(PPE-DE)

Udvidelse af Europols beføjelser til
også at omfatte hvidvaskning af penge

JURI (M) 13.09.00 C5-0359/00

MARINHO
(PSE)

Yderligere åbning af Fællesskabets
marked for posttjenester

JURI (M) 13.09.00 C5-0375/00

THORS
(ELDR)

Elektronisk kommunikation:
Behandling af personoplysninger,
beskyttelse af privatlivet

JURI (M) 13.09.00 C5-0439/00
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GRUPPE
PPE-DE

Elektroniske kommunikationsnet og
tilhørende faciliteter: Adgang og
samtrafik, ny regelramme

JURI (M) 13.09.00 C5-0433/00

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Sanering og afvikling af
kreditinstitutter

JURI (K) 13.09.00 C2-0176/85

HARBOUR
(PPE-DE)

Elektronisk kommunikation,
forsyningspligt: Brugerrettigheder,
kommunikationsnet og -tjenester

JURI (K) 13.09.00 C5-0429/00

KOUKIADIS
(PSE)

Kontrollen med gennemførelsen af
fællesskabsretten. 17. beretning
(1999)

JURI (K) 13.09.00 C5-0381/00

Lord
INGLEWOOD
(PPE-DE)

Livsforsikring (omarbejdet udgave) JURI (K) 13.09.00 C5-0351/00

ZIMERAY
(PSE)

Anmodning om ophævelse af Ribeiro
e Castros immunitet

JURI (K) 13.09.00 IMM002178

ZIMERAY
(PSE)

Anmodning om ophævelse af Carlos
Coelhos immunitet

JURI (K) 13.09.00 IMM002188

CEDERSCHIÖLD
(PPE-DE)

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri LIBE (K) 14.09.00 C5-0441/00

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Frihed, retfærdighed og sikkerhed:
Ofrenes stilling ved strafferetlige
procedurer (potrugisisk initiativ)

LIBE (K) 14.09.00 C5-0392/00

FRAHM
(GUE/NGL)

Tredjelandsstatsborgere fritaget for
visumtvang: Fri rejseperiode i
medlemsstaterne (portugisisk
initiativ)

LIBE (K) 14.09.00 C5-0286/00

NASSAUER
(PPE-DE)

Tredjelandsstatsborgere: Afgørelser
om udsendelse, gensidig anerkendelse
(fransk initiativ)

LIBE (K) 14.09.00 C5-0398/00
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PIRKER
(PPE-DE)

EU's narkotikahandlingsplan 2000-
2004

LIBE (K) 14.09.00 C5-0355/00

GRUPPE
UEN

Dyresundhedsbestemmelser i
forbindelse med markedsføring og
import af produkter af animalsk
oprindelse (human konsum)*

PECH (M) 19.09.00 C5-0382/00

GRUPPE
UEN

Hygiejnemæssige betingelser i
forbindelse med fødevarer*

PECH (M) 19.09.00 C5-0376/00

GRUPPE
UEN

Hygiejemæssige betingelser i
forbindelse med fødevarer af
animalsk oprindelse*

PECH (M) 19.09.00 C5-0377/00

GRUPPE
UEN

Offentlig kontrol med produkter af
animalsk oprindelse bestemt for
human konsum*

PECH (M) 19.09.00 C5-0378/00

GRUPPE
UEN

Hygiejne og sundhedsmæssige
betingelser

PECH (M) 19.09.00 C5-0379/00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE)

Dokumentationsordning for fangster
af Dissostichus spp.

PECH (K) 19.09.00 C5-0389/00

GRUPPE
PPE-DE

Fiskeriaftalen mellem EF og Guinea-
Bissau: Suspension af aftalen fra 1980
(forord. (EF) nr. 2615/97)

PECH (K) 19.09.00 C4-0102/99

CANDAL
(PSE)

Kontrollen med gennemførelsen af
fællesskabsretten. 17. beretning
(1999)

PETI (M) 14.09.00 C5-0381/00

VATANEN
(PPE-DE)

Bekæmpelse af støj: Vurdering og
styring af ekstern støj

RETT (M) 12.09.00 C5-0411/00

van DAM
(EDD)

Luftkvalitet: emissioner fra to- og
trehjulede motordrevne køretøjer
(Ændr. dir. 97/24/EF)

RETT (M) 12.09.00 C5-0334/00
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CAMISON
ASENSIO
(PPE-DE)

Transport ad jernbane, landevej og
indre vandveje: Støtte til samordning
(Erstat. forord. 1107/70/EØF)

RETT (K) 12.09.00 C5-0402/00

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Handlingsplan for større energieffektivitet i Det Europæiske
Fællesskab

ENVI
RETT
ITRE

COM (00) 247
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Den finansielle programmering for 2000-2006 af udgiftsområde
4

AFET
ITRE
DEVE
BUDG

COM (00) 268
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser - Bekæmpelse af svig - Hen imod en samlet
strategisk tilgang

BUDG
LIBE
JURI

CONT

COM (00) 358
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Udvikling henimod en mere sikker og konkurrencedygtig
vejtransport i Fællesskabet

RETT
EMPL

COM (00) 364
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Beskyttelse af luftpassagerer i Den Europæiske Union

ENVI
RETT
JURI

COM (00) 365
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af forordning
(EF) nr. 443/97 af 3. marts 1997 om bistand til
hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika
– Samlet rapport for 1997-1999

BUDG
CONT
DEVE

COM (00) 367
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Femte rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af
afgørelsen om rentegodtgørelse fra Fællesskabet på lån ydet til
små og mellemstore virksomheder af Den Europæiske
Investeringsbank som led i dens midlertidige lånefacilitet (SMV-
faciliteten)

BUDG
CONT
EMPL
ITRE

COM (00) 376
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen om anvendelsen af
fællesskabsordningen for statsstøtte til kulindustrien i 1998 og
1999

ECON
JURI
ITRE

COM (00) 380
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Domænenavnssystemet på Internettet - Oprettelse af .EU som
topdomæne -

JURI
ITRE

COM (00) 421
endel.

Meddelelse fra Kommissiosnen til Rådet og Europa-Parlamentet
om fremme af bæredygtig transport i forbindelse med
udviklingssamarbejdet

ENVI
RETT
DEVE

COM (00) 422
endel.

Beretning fra Kommissionen  til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af direktiv
98/34/EF fra 1995 til 1998

JURI
ITRE

COM (00) 429
endel.

Kommissionens meddelelse til Rådet om de konsultationer,
Kommissionen har ført med henblik på løsning af bananstriden

JURI
AGRI
DEVE
ITRE

COM (00) 431
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: En grundtraktat for Den
Europæiske Union

AFCO COM (00) 434
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
European Community Investment Partners (ECIP) (Det
Europæiske Fællesskabs investeringspartnere) - Beretning
vedrørende 1999

CONT
ITRE
DEVE

COM (00) 439
endel.

Komissionens attende årsberetning til Europa-Parlamentet om
fællesskabets antidumping - og antisubsidieforanstaltninger -
oversigt over overvågningen af tredjelandes
beskyttelsesundersøgelser og af gennemførelsen af
handelshindringsforordningen (1999)

DEVE
ITRE

COM (00) 440
endel.

Kommissionens fjerde meddelelse til Rådet og Europa-
Parlamentet om anvendelsen af artikel 4 og 5 i Rådets direktiv
89/552/EØF om "Fjernsyn uden grænser" i perioden 1997-1998

CULT COM (00) 442
endel.



OFFICIELLE  DOKUMENTER44

Bulletin 02.10.2000
Redaktionen slut : 22.09.2000

- DA - PE 291.822

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den
Europæiske Centralbank: Praktiske aspekter af euroen:
Situationen i dag og fremtidige opgaver

JURI
RETT
ECON

COM (00) 443
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Supplerende bidrag fra
Kommissionen til regeringskonferencen om reformen af
institutionerne - Statut for europæiske politiske partier

AFCO COM (00) 444
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget: Tempus (Phare og Tacis) - Årsberetning 1998

ITRE
CULT

COM (00) 455
endel.

Rapport fra Kommissionen om virkningerne af den
overgangsperiode, som Det Forenede Kongerige har fået bevilget
med hensyn til visse bestemmelser i Rådets direktiv 94/33/EF om
beskyttelse af unge på arbejdspladsen

CULT
FEMM
EMPL

COM (00) 457
endel.

Meddelelse til Rådet om Rumæniens økonomiske strategi på
mellemlang sigt

AFET COM (00) 463
endel.

Europa-Kommissionen: Grønbog - Miljøaspekterne i forbindelse
med PVC

ITRE
ENVI

COM (00) 469
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Finansielle oplysninger
vedrørende de europæiske udviklingsfonde

BUDG
DEVE
CONT

COM (00) 470
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Prissætningspolitikker med
sigte på større bæredygtighed i brugen af vandressourcer

ITRE
AGRI
ENVI

COM (00) 477
endel.

Europa-Kommissionen: Landbrugets stilling i Den Europæiske
Union: Rapport 1999 - Bind I - II

AGRI COM (00) 485
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Gensidig anerkendelse af endelige afgørelser i straffesager

JURI
LIBE

COM (00) 495
endel.
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Ændret forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

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

BUDG
AGRI
CONT

COM (00) 411
endel.

CNS990091

* * *
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OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE

Mødeperioden fra den 4. til den 8. september 2000

Strasbourg

TEGNFORKLARING
AVC : samstemmende udtalelse
avis COM : Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets

ændringsforslag
til Rådets fælles holdning

CNS : høringsprocedure
CRE: det fuldstændige forhandlingsreferat
CTRL : politisk kontrol
DD : diverse afgørelser
LEX-CSL : endelig akt vedtaget af Rådet
LEX-PE : endelig akt vedtaget af Parlamentet
LEX PE-CSL : endelig akt vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
orien CSL : Rådets fælles holdning
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
TB : budget
TL : lovgivning
TP : forberedende

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Forberedende tekster

AFET/ Galeote Quecedo (A5-0210/2000)
Fælles EF-diplomati
Vedtagne tekster, mødet den 05.09.2000/14
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 1-113 og CRE 2-052
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
(2000/20006(INI)

CULT/ Zabell (A5-0203/2000)
Fællesskabsplan til bekæmpelse af doping inden for sporten
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/28
Rådets holdning: CRE 4-011, 4-044
Kommissionens holdning: CRE 4-012, 4-045
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0643 - C5-0087/2000 - 2000/2056

CULT/ Veltroni (A5-0209/2000)
Principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/46
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-252
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(1999)0657 - C5-0144/2000 - 2000/2087

RETT/Lucas (A5-0187/2000)
Lufttransport og miljø
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/21
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Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-366
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0640 – C5-0086/2000 – 2000/2054
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II. Lovgivningsmæssige procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

a) Førstebehandling

a.a) Godkendelse uden ændringer

ENVI/ Hulthén (A5-00221/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …./2000 om
stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/1
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(2000)0427 - C5-0360/2000 - 2000/0175

a.b) Godkendelse med ændringer

DEVE/ Dell'Alba (A5-0202/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afslutning og afvikling af projekter, der tidligere er
godkendt af Kommissionen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 213/96 om det finansielle
instrument "European Communities Investment Partners" til fordel for lande i Asien, Latinamerika,
Middelhavsområdet samt Sydafrika
Vedtagne tekster, mødet den 05.09.2000/2
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-126
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(1999)0726 - C5-0062/2000 - 2000/0034

ENVI/Bakopoulos (A5-0168/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF
for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (azofarvestoffer)
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-383
Vedtagne ændringsforslag: 5
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0620 - C5-0312/1999 - 1999/0269
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b) Andenbehandling

ba) Godkendelse uden ændringer af Rådets fælles holdning

AGRI/Uden betænkning (C5-0269/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 96/411/EF om
forbedring af Fællesskabets landbrugsstatistik
Vedtagne tekster, mødet den 05.09.2000/1
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
(7624/1/2000 – C5-0269/200 –1999/0137)

bb) Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

ENVI/ Schörling (A5-0196/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af bestemte planers og programmers
indvirkning på miljøet
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-061
Vedtagne ændringsforslag: 17
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304

ENVI/ de Roo (A5-0218/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/23/EØF om dæk til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/4
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-376 og CRE 4-059
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
5347/1/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348

AFET/ Morillon(A5-0206/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af foranstaltninger til
økonomisk og social udvikling i Tyrkiet
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/3
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-231
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
(7492/1/2000/ændr. - C5-0325/2000 – 1998/0300)
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2. Forligsprocedure

a) Godkendelse af Forligsudvalget fælles udkast

DELE/ Bouwman (A5-0213/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester
fra skibe
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/2
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-077
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
(C5-0348/2000 - 1998/0249)

DELE/ Lienemann (A5-0214//2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets
vandpolitiske foranstaltninger
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/2
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-337, 3-339
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
(C5-0347/2000 - 1997/0067)

DELE/ Florenz (A5-0212/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udrangerede køretøjer
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/3
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-349
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
(C5-0258/2000 - 1997/0194)

3. Høringsprocedure

a) Godkendelse uden ændringer

Procedure uden afgivelse af betænkning (C5-0372/2000)
Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Fællesskabet og Malta om vilkårene og
betingelserne for Maltas deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne
erhvervsuddannelse, almen uddannelse og ungdomsanliggender
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/1
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(2000)0416 - C5-0372/2000 - 2000/0176
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Godkendelse med ændringer

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0194/2000)
Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2000
til december 2001
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/30
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-272
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(2000)0304 - C5-0315/2000 - 2000/0154

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0188/2000)
Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til
2. december 2002 af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/33
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-272
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(2000)0229 - C5-0253/2000 -  2000/ 0094

ITRE/ Valdivielso de Cué (A5-0204/2000)
Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske
ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer
inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 1-091
Vedtagne ændringsforslag: 31
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(1999)0494 - C5-0023/2000 - 1999/0214

LIBE/ Watson (A5-0201/2000)
Rådets direktiv om ret til familiesammenføring
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/36
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-098
Vedtagne ændringsforslag: 17
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0638 - C5-0077/2000 - 1999/0258



OVERSIGT OVER EP'S ARBEJDE 55

Bulletin 02.10.2000
Redaktionen slut : 22.09.2000

- DA - PE 291.822

III.  Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse
på plenar-

mødet

Procedure Reference Afstemning

Behand-
lingsfase

Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører EP: antal
vedtagne

ændringsfo
rslag

Medv.
rådg. udv.:

antal
stillede

ændrings-
forslag

Pol.
gruppe:

antal
vedtagne
ændrings-

forslag

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om
ændring af beslutning 96/411/EF om forbedring af
Fællesskabets landbrugsstatistik

05/09/2000 ***II 1999/0137 AGRI C5-
0269/2000

0 0 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
afslutning og afvikling af projekter, der tidligere er
godkendt af Kommissionen i medfør af Rådets
forordning (EF) nr. 213/96 om det finansielle
instrument "European Communities Investment
Partners" til fordel for lande i Asien, Latinamerika,
Middelhavsområdet samt Sydafrika

05/09/2000 ***I 2000/2034 DEVE A5-
0202/2000

Dell'Alba 3 3 0

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem
Fællesskabet og Malta om vilkårene og
betingelserne for Maltas deltagelse i Fællesskabets
programmer på områderne erhvervsuddannelse,
almen uddannelse og ungdomsanliggender

06/09/2000 * 2000/0176 CULT C5-
0372/2000

0 0 0
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III.  Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse
på plenar-

mødet

Procedure Reference Afstemning

Behand-
lingsfase

Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører EP: antal
vedtagne

ændringsfo
rslag

Medv.
rådg. udv.:

antal
stillede

ændrings-
forslag

Pol.
gruppe:

antal
vedtagne
ændrings-

forslag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
iværksættelse af foranstaltninger til økonomisk og
social udvikling i Tyrkiet

06/09/2000 ***II 1998/0300 AFET A5-
0206/2000

Morillon 3 3 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
vurdering af bestemte planers og programmers
indvirkning på miljøet

06/09/2000 ***II 1996/0304 ENVI A5-
0196/2000

Schörling 17 25 1

Rådets forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1488/96 om finansielle og tekniske
ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med
reformen af de økonomiske og sociale strukturer
inden for rammerne af Euro-Middelhavs-
partnerskabet

06/09/2000 * 1999/0214 ITRE A5-
0204/2000

Valdivielso
de Cué

32 38 0

 Rådets forordning om indgåelse af protokollen om
fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for
Guineas kyst, for perioden 1. januar 2000 til 31.
december 2001

06/09/2000 * 2000/0154 PECH A5-
0194/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0
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III.  Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse
på plenar-

mødet

Procedure Reference Afstemning

Behand-
lingsfase

Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører EP: antal
vedtagne

ændringsfo
rslag

Medv.
rådg. udv.:

antal
stillede

ændrings-
forslag

Pol.
gruppe:

antal
vedtagne
ændrings-

forslag

Rådets forordning om indgåelse af protokollen om
fastsættelse for perioden fra 3. december 1999 til 2.
december 2002 af de fiskerimuligheder og det
finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og regeringen for
Mauritius om fiskeri i de mauritiske farvande

06/09/2000 * 2000/0094 PECH A5-
0188/2000

Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 0

Rådets direktiv om ret til familiesammenføring 06/09/2000 * 1999/0258 LIBE A5-
0201/2000

Watson 22 16 5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. …./2000 om stoffer,
der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår
dosisinhalatorer og lægemiddelpumper

07/09/2000 ***I 2000/2175 ENVI A5-
0221/2000

Hulthén 0 0 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring
af Rådets direktiv 92/23/EØF om dæk til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om
montering heraf

07/09/2000 ***II 1997/0348 ENVI A5-
0218/2000

De Roo 2 4 0
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III.  Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse
på plenar-

mødet

Procedure Reference Afstemning

Behand-
lingsfase

Nummer Korresp.
udvalg

Mødedok. Ordfører EP: antal
vedtagne

ændringsfo
rslag

Medv.
rådg. udv.:

antal
stillede

ændrings-
forslag

Pol.
gruppe:

antal
vedtagne
ændrings-

forslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nittende
ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt
angår begrænsning af markedsføring og anvendelse
af visse farlige stoffer og præparater
(azofarvestoffer)

07/09/2000 ***I 1999/0269 ENVI A5-
0168/2000

Bakopoulos 5 5 1

Antal vedtagne lovgivningsmæssige tekster 15
Vedtagne ændringsforslag i alt 90 90 100 7

Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling
CODI

8

Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling
CODII

22

Høring CNS: 60
Kilde: PE/DG II/Suivi des Actes parlementaires.
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Budget

1. Budgetprocedure

Budget  2001 (Rådets forelæggelse af forslag til almindeligt budget )
Rådets holdning: CRE: 2-100
Kommissionens holdning: CRE: 2-101
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Den politiske kontrol

1. Meddelelser, redegørelser og rapporter fra de andre institutioner samt
redegørelser til Formandskonferencen med adgang for alle medlemmer

♦  Meddelelser, redegørelser

♦  RÅDET OG KOMMISSIONEN

Situationen i Mellemøsten
Protokol fra mødet den 5.9.2000/8
Rådets holdning: CRE 2-012, CRE 2-039
Kommissionens holdning: CRE 2-014

PPE-DE, ELDR, TDI (B5-0659, 0662, 0668 og 0671/2000)
Unionens prioriteringer for så vidt angår eksterne aktioner
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/44
Rådets holdning: CRE 2-039
Kommissionens holdning: CRE 2-040
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN (B5-0748, 0750, 0752, 0757 og 0761/2000)
Den 13. internationale konference om aids
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/11
Rådets holdning: CRE: 2-110, 2-121
Kommissionens holdning: CRE: 2-111, 2-122
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0656/2000)
Et observationscenter for industrielle forandringer
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/46
Rådets holdning: CRE: 2-126, 2-144
Kommissionens holdning: CRE: 2-128, 2-145
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
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♦  KOMMISSIONEN

Indlæg af Verheugen om udvidelsen
Protokol fra mødet den 6.9.2000/21
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning:CRE 3-208, CRE 3-217

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0654, 0655, 0661 og 0669/2000)
Fusioner inden for telesektoren
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/15
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-180, 3-194

PPE-DE, Verts/ALE, UEN, EDD (B5-0710, 0751, 0753, et 0764/2000)
Kloning af mennesker
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/18
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-201 og 3-240

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0749, 0754, 0758, 0759 og 0760/2000)
Situationen på Fiji
Vedtagne tekster, mødet den 08.09.2000/1
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 4-232, 4-238, 4-240

♦  Rapporter fra andre institutioner om et område, hvor Europa-Parlamentet skal høres

CULT/ Gutiérrez Cortines (A5-0200/2000)
Gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af Det Europæiske År for Livslang
Uddannelse (1996) forelagt i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
2493/95/EF
Vedtagne tekster, mødet den 08.09.2000/4
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 5-033
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0447 - C5-0205/1999 - 1999/2163
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ITRE/ Piétrasanta (A5-0205/2000)
Årsrapport om Meda-programmet 1998
Vedtagne tekster, mødet den 05.09.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE1-091
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(1999)0291 - C5-0117/1999 - 1999/2120

DEVE/ Imbeni (A5-0191/2000)
Evaluering af og fremtiden for Fællesskabets humanitære aktiviteter (artikel 20 i forordning (EF) nr.
1257/96)
Vedtagne tekster, mødet den 05.09.2000/19
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-139
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej
KOM(1999)0468 - C5-0044/2000 - 2000/2016

CULT/ Heaton-Harris (A5-0199/2000)
Undersøgelse af Erasmus-studerendes sociale og økonomiske forhold
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/53
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-258
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(2000)0004 - C5-0146/2000 - 2000/2089
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LIBE/ Boumediene-Thiery (A5-0207/2000)
Gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365 og 93/96 (opholdsret) og om meddelelse fra
Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om særlige foranstaltninger med hensyn til
unionsborgeres rejse og ophold, som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller
sundhed
Vedtagne tekster, mødet den 06.09.2000/57
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-048
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0127, KOM(1999)0372 – C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157

CULT/ Mennea (A5-0208/2000)
Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd med henblik på at bibeholde de nuværende
strukturer på sportsområdet og at bevare sportens samfundsmæssige funktion inden for
Fællesskabets rammer - Helsingfors-rapporten om sport
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/34
Rådets holdning: CRE 4-011, 4-044
Kommissionens holdning: CRE 4-012, 4-045
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
KOM(1999)0644 - C5-0088/2000 - 2000/2055

2. Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0704, 0709, 0717, 0725, 0736 og
0738/2000)
Kursk-ubådens forlis og risikoen for strålingsforurening i det tidligere Sovjetunionen
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/40
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-142
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL UEN (B5-0660, 0711, 0718, 0726, 0734 og
0739/2000)
Situationen i Burundi
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/42
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-156
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
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PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0673, 0712, 0719, 0727 og 0740/2000)
Bhutanske flygtninge i Nepal
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/44
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0716, 0720, 0728 og 0741/2000)
Burma
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/47
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0664, 0713, 0721, 0729, 0735 og
0742/2000)
Menneskerettighedssituationen i Colombia og mordtruslerne mod franciskanermunken Brendan
Forde og hans trossamfund
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/50
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-198
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PPE-DE, ELDR, Verts/ALE (B5-0714, 0722, 0730 og 0743/2000)
Bortførelse af britiske soldater i Sierra Leone
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/52
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0708, 0723, 0732 og 0745/2000)
Det tjekkiske atomkraftværk i Temelín
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/56
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-211
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■

PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL (B5-0672, 0715, 0731 og 0744/2000)
De tyrkiske bombardementer i det nordlige Irak
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/54
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  Nej  ■
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PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN (B5-0703, 0724, 0733, 0737, 0746 og 0747/2000)
Skovbrandene i Europa
Vedtagne tekster, mødet den 07.09.2000/58
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-220
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja  ■   Nej

* * *


