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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 41/01 Udbetaling af medlemmernes godtgørelser

Nr. 43/01 Adgang for fodgængere ved hjørnet af rue Belliard og
rue d'Ardenne

Nr. 46/01 Overgangen til euro – nyt gebyr for ekstranøgler

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

Et dansk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 10. december 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Bertel HAARDER (ELDR/DK)

var blevet udnævnt til medlem af den danske regering.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet
derfor med virkning fra den 27. november 2001.

* * *

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

På mødet den 11. december 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Ole SØRENSEN

var valgt i stedet for Bertel HAARDER (ELDR/DK) med virkning fra den 27. november 2001.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER
(Situationen den 03.01.2002)

Stiller Emne Nr

Reinhold Messner Omfartsvejen ved Mestre E-3317/01

Miquel Mayol i Raynal Natura 2000 nettet P-3318/01

Nirj Deva Ian Stillman P-3319/01

Jorge Moreira Da Silva Anerkendelse af eksamensbeviser i medicin i Den
Europæiske Union

P-3320/01

Stavros Xarchakos og Christos
Zacharakis

Nedrivning af bygninger som tilhører grækere i Albanien E-3321/01

Stavros Xarchakos Salg af uvurderlige arkæologiske skatte i Tyrkiet E-3322/01

Eurig Wyn Forslag til ændringer i forordningen om
veterinærmedicinske produkter

E-3323/01

Patricia McKenna Forstligt formeringsmateriale - registrering og beskyttelse E-3324/01

Patricia McKenna Drogheda Business Development Centre, Irland E-3325/01

Nelly Maes Kommissionens forslag om at reducere sin delegation i
Trinidad og Tobago

E-3326/01

Vitaliano Gemelli Anvendelse af afgiftsfritagelse for fritidsfartøjer E-3327/01

Monica Frassoni Anlæggelse af en bådebro og en turisthavn i området af
fællesskabsbetydning "Basso Garda"

E-3328/01

Erik Meijer Forhøjelse af kostprisen på varer og tjenester som følge af,
at offentlige opgaver erstattes af udbud

E-3329/01

Ilda Figueiredo Tildeling af EU-støtte E-3330/01

Giacomo Santini Rester af plantebeskyttelsesmidler i frugt og grønt P-3331/01

Joan Colom i Naval Beskatning af personlig indkomst for EU-borgere
bosiddende i Fyrstendømmet Andorra

E-3332/01

Joan Colom i Naval Beskatning af personlig indkomst for EU-borgere
bosiddende i Fyrstendømmet Andorra

E-3333/01

Erik Meijer Produktion af frugt og grønsager, der er forurenet af
skadedyrsbekæmpelsesmidler, og mulighederne for at
forhindre handelen i andre medlemsstater

E-3334/01

Graham Watson Arrestationen af Mohamed Nasheed, parlamentsmedlem i
Maldiverne, den 8. oktober 2001

E-3335/01
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Reinhold Messner og Luigi Vinci "Tredje satellit" i Malpensa lufthavn og VVM E-3336/01

Olivier Dupuis Nigeria P-3337/01

Olivier Dupuis Nigeria E-3338/01

Dirk Sterckx Alvorlige følger for et stort antal lastbilchauffører af
minimumskriterierne for synsstyrke i medfør af direktiv
91/439

P-3339/01

Albert Maat Lukning af Wärtsilä P-3340/01

Stavros Xarchakos Grønne områder i Athen E-3341/01

Catherine Stihler Det belgiske formandskabs indkaldelse af et møde mellem
EU-ministre med ansvar for børn

E-3342/01

Cristiana Muscardini Foranstaltninger til fordel for en føderal somalisk stat E-3343/01

Luciano Caveri Hvervet som bjergfører E-3344/01

Luciano Caveri Fællesskabsinitiativet Interreg III - Alpeområdet E-3345/01

Astrid Thors Farligt affald i Rusland, Krasnij Bor E-3346/01

Astrid Thors Udbetaling af moderskabsydelse E-3347/01

Astrid Thors Copyright i informationssamfundet E-3348/01

Luciana Sbarbati Operation "Enduring Freedom" (vedvarende frihed) P-3349/01

Graham Watson Taiwans optagelse i WTO E-3350/01

William Newton Dunn Forsøg på chimpanser på forsøgscentret Biomedical
Primate Research (BPRC) i Nederlandene

E-3351/01

Inger Schörling Bidrag til kvæghold P-3352/01

Stavros Xarchakos Direkte tildeling af projekter i Grækenland E-3353/01

Paulo Casaca EF-forbud mod traditionelle portugisiske pølser? E-3354/01

Konstantinos Hatzidakis Elendige hygieneforhold på det centrale kødmarked Rendi
i Grækenland

E-3355/01

Konstantinos Hatzidakis Støtte til Grækenland fra den europæiske flygtningefond E-3356/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Afghanistan og humanitær bistand fra Den Europæiske
Union

E-3357/01

Lucio Manisco og Giuseppe Di
Lello Finuoli

Europæisk arrestordre og udlevering af mistænkte
terrorister til USA

E-3358/01

Lucio Manisco og Giuseppe Di
Lello Finuoli

Europæisk arrestordre og udlevering af mistænkte
terrorister til USA

E-3359/01

Michael Cashman Bekæmpelse af korruption E-3360/01
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Michael Cashman Fødevareallergi E-3361/01

Charles Tannock og Theresa
Villiers

Campione d'Italias skattestatus E-3362/01

Charles Tannock, Theresa Villiers
og Piia-Noora Kauppi

Cabotage, fremtiden for den europæiske luftfartsindustri
og konkurrencen om slots

E-3363/01

Carlos Bautista Ojeda Marokkansk eksport af tomater til EU E-3364/01

Luciano Caveri Valle d'Aostas regionallov E-3365/01

Armando Cossutta Offentlig udbud i Italien og mafiaen E-3366/01

Erik Meijer Sønderrivning af pas og røveri fra og mishandling af
rejsende fra tredjelande ved EU's ydre grænser

E-3367/01

Erik Meijer Uens behandling af personer af israelsk nationalitet og
undgåelse af eksempeldannelse for told, politi og hær i
EU-staterne

E-3368/01

Toine Manders Direktiv mod piratproduktion E-3369/01

Toine Manders Licenser til fodboldklubber E-3370/01

Camilo Nogueira Román Dossier nr. 2000/2007 oprettet af Kommissionen E-3371/01

Inger Schörling Støtte til husdyrhold E-3372/01

Maurizio Turco Forbindelserne mellem EU og Den Palæstinensiske
Myndighed

P-3373/01

Graham Watson Inddragelse af handicappede i fattigdomsbekæmpende
arbejde

E-3374/01

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

E-3375/01

Konstantinos Hatzidakis Ulovlig tilbageholdelse af støtten til landbrugerne E-3376/01

Konstantinos Hatzidakis Forvaltningsmyndigheder for operationelle programmer i
Grækenland

E-3377/01

Nuala Ahern Sikkerhed på nukleare oparbejdningsanlæg E-3378/01

Glenys Kinnock WTO-dispensation E-3379/01

John McCartin Fiskerilicenser/registrering af fiskerfartøjer og aftaler med
tredjelande

E-3380/01

John McCartin Støtte fra Lomé-konventionen og EU's
udviklingssamarbejde

E-3381/01

Cristiana Muscardini Drab på fire journalister i Afghanistan E-3382/01

Stavros Xarchakos Faciliteter til De Olympiske Lege i Marathonas - Schinias P-3383/01
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Ioannis Marinos og Christos
Zacharakis

Bin Ladens aktiviteter i det besatte Cypern E-3384/01

Ioannis Marinos Jihad-skat E-3385/01

Daniel Hannan Britisk toldaktion i forbindelse med alkohol og tobak E-3386/01

Luciana Sbarbati Vikarbureauer E-3387/01

Erik Meijer Anlæggelse af den nederlandske motorvej A73 gennem
naturområder i den lange smalle strækning land mellem
floden Maas og grænsen til Tyskland

E-3388/01

Pasqualina Napoletano Udnævnelse af dommere til OLAF P-3389/01

Gerard Collins Resultaterne af Kommissionens besøg i Indien og
Bangladesh i november 2001

P-3390/01

María Sornosa Martínez Videnskabelig udtalelse om elektromagnetisk stråling P-3391/01

Cristiana Muscardini og andre Bortradering af Israel E-3392/01

* * *
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SPØRGETID (B5-0536/01)                                                                   den 11. og 12. december 2001

21 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Det Europæiske Råds uformelle møde i Gent og Laeken-
erklæringen

H-0861/01

Nelly MAES Regional kompetence i en global verden H-0862/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Det Europæiske Råds uformelle møde i Gent og Laeken-
erklæringen

H-0863/01

Miquel MAYOL i RAYNAL Det Europæiske Råds uformelle møde i Gent og Laeken-
erklæringen

H-0864/01

Alexandros ALAVANOS Efterspørgslen efter medicin til behandling af miltbrand H-0865/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Rådets opfølgning af Parlamentets beslutninger om
konflikten i Vestsahara og dets holdning til den marokkanske
konges besøg i området

H-0869/01

Bernd POSSELT Mindretal i Republikken Srpska H-0874/01

Niall ANDREWS EU og internationale foranstaltninger vedrørende returnering
af ulovligt overførte aktiver

H-0876/01

Claude MORAES Sagen om Tracey Housel, en britisk statsborger på
dødsgangen i Georgia, USA

H-0879/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

William NEWTON DUNN Sikring af en udvidet Europæisk Unions ydre grænser H-0878/01

Raimon OBIOLS i GERMÀ Styrkelse af Euro-Middelhavspolitikken H-0881/01

Malcolm HARBOUR Afrikanske børn solgt til slaveri i Europa H-0917/01
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LAMY

Jonas SJÖSTEDT Kommissionens kontakter med Transatlantic Business
Dialogue

H-0895/01

Hans-Peter MARTIN WTO-konferencen i Doha H-0935/01

Fru DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Dødeligt uheld i Perama - gennemførelse af direktiver om
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed

H-0866/01

Mihail PAPAYANNAKIS Indsamling af statistiske oplysninger om arbejdsløsheden i
Grækenland

H-0873/01

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen H-0912/01

Hr. BYRNE

Theresa VILLIERS Transport af dyr H-0880/01

Marit PAULSEN Levnedsmiddelinformation i form af "smil"-mærker H-0889/01

Torben LUND Urimelig tilladelse af flere tungmetaller i fisk H-0908/01

Konstantinos HATZIDAKIS Situationen i de græske slagterier H-0942/01

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
DECEMBER 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 38 9 29 5 0 0 0 NEYTS-UYTTEBROECK

Kommissionen 45 12 33 7 0 0 0 NIELSON
LAMY
DIAMANTOPOULOU
BYRNE

I alt 83 21 62 12 0 0 0



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 17

Bulletin 14.01.2002 - DA - PE 313.426

SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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

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

11.09.2001 11.12.2001 21

12/2001 311.049 Adriana Poli Bortone Wold Trade Center i New York 10.10.2001 10.01.2002 11

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

Dødsfald som følge af asbest 22.10.2001 22.01.2002 27

14/2001 312.635 Elizabeth Montfort, Hiltrude Breyer,
Alexandre Varaut, Marie-Thérèse
Hermange og Richard Howitt

Ikke-forskelsbehandling af handicappede på grund af
deres helbredstilstand

28.11.2001 28.02.2002 24

                                                     
1 Situationen pr. 13.12.2001
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

PACK
(PPE-DE)

Det Europæiske År for Irættens
Pædagogiske Dimension 2004

CULT (K) 12.12.01 C5-0497/01

BERES
(PSE)

Gennemførelse af lovgivningen på
området finansielle tjenesteydelser

ECON (M) 18.12.01

KAUPPI
(PPE)

Punktafgiftpligtige varer: Edb-registrering
af bevægelser og kontrol

ECON (K) 18.12.01 C5-0574/01

GRUPPE
PPE-DE

Fællesskabets statistiske program 2003-
2007

ECON (K) 18.12.01 C5-0650/01

CARRARO
(PSE)

Transportpolitik: Forslag og
handlingsprogram frem til 2010
(Hvidbog)

ITRE (M) 18.12.01 C5-0658/01

HERZOG
(GUE)

Handel og udvikling under hensyntagen
til målet om udryddelse af
fattigdom/sikkerhed+

ITRE (M) 18.12.01

COELHO
(PPE-DE)

Politisamarbejde og retligt samarbejde i
kriminalsager, EU-traktatens afsnit VI

LIBE (K) 18.12.01 C5-0694/01

WATSON
(ELDR)

Den europæiske arrestordre og
bekæmpelse af terrorisme
(rammeafgørelse)

LIBE (K) 18.12.01 C5-0452/01
C5-0453/01

GRUPPE
ELDR

Den fælles fiskeripolitik: Kontrol,
overtrædelser og alvorlige overtrædelser i
2000

PECH (K) 19.12.01

GRUPPE
VERTS/ALE

Konventionen om bevarelse og
forvaltning af fiskeressourcerne i det
sydøstlige Atlanterhav

PECH (K) 19.12.01 C5-0666/01

MASTORAKIS
(PSE)

Det Ægæiske Hav: Særlige
foranstaltninger til fordel for de mindre
øer (Ændr. forord. (EØF) nr. 2019/93)

RETT (M) 19.12.01 C5-0590/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Søtransport af farlige og skadelige stoffer:
Erstatningsansvar for forvoldte skader
(HNS-konventionen)

RETT (M) 19.12.01 C5-0646/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
ELDR

Havforurening forårsaget af skibe:
Civilretligt ansvar for skader
(bunkeroliekonventionen fra 2001)

RETT (M) 19.12.01

GRUPPE
PPE-DE

Transeuropæiske net: Generelle regler for
finansiel støtte (Ændr. af forord.
2236/95/EF)

RETT (M) 19.12.01 C5-0633/01

GRUPPE
PPE-DE

Indførelse af støjrelaterede
driftsrestriktioner i Fællesskabets
lufthavne

RETT (K) 19.12.01 C5-0667/01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd: Anden rapport
om forberedelserne til indførelsen af eurosedler og -mønter

CULT
LIBE

ECON

COM (01) 561
endel.

Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til nedsættelsen af et
rådgivende paritetisk udvalg, hvorom der skal træffes afgørelse i det
associeringsråd, der er oprettet ved associeringsaftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern

AFET COM (01) 562
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Udkast til fælles
rapport om social integration

CULT
FEMM
EMPL

COM (01) 565
endel.

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om fællesskabsretten
vedrørende offentlige kontrakter og mulighederne for at tage hensyn til
sociale aspekter i disse kontrakter

ECON
EMPL
JURI

COM (01) 566
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Følgerne for luftfarten af attentaterne i USA

RETT COM (01) 574
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Om iværksættelse af det europæiske
klimaændringsprograms første fase

BUDG
ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 580
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg: På vej mod et indre marked uden
skattemæssige hindringer - En strategi for fastsættelse af et
konsolideret selskabsskattegrundlag for virksomheders aktiviteter
overalt i EU

JURI
ECON

COM (01) 582
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg: Strategi for Fællesskabet vedrørende
dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler

AGRI
ITRE
ENVI

COM (01) 593
endel.

Beretning fra Kommissionen om virkningen af "topping up"-
bestemmelserne, artikel 4, stk. 2-5, i direktiv om
indskudsgarantiordninger (94/19/EF)

JURI
ECON

COM (01) 595
endel.
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Rapport fra Kommissionen: Rapport til Det Europæiske Råd i Laeken -
Forsyningspligtydelser

AFCO
ITRE
JURI
RETT
ECON

COM (01) 598
endel.

Beretning fra Kommissionen om de nedsatte momssatser udarbejdet i
henhold til artikel 12, stk. 4, i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter
- Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag

AGRI
BUDG
CULT
ENVI
JURI
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 599
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Om ophavsretlig beskyttelse af
designet på euromønternes fælles side

ECON
JURI

COM (01) 600
endel.

Beretning fra Kommissionen: Årsrapport for Samhørighedsfonden for
2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 602
endel.

Beretning fra Kommissionen om erfaringerne med de procedurer for
tildeling af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er fastlagt i
forordning (EØF) nr. 2309/93 , i kapitel III i direktiv 75/319/EØF og
kapitel IV i direktiv 81/851/EØF - Rapport udarbejdet på grundlag af
artikel 71 i forordning (EØF) nr. 2309/93

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 606
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:

CULT
EMPL
ENVI
LIBE
RETT
JURI
ITRE

COM (01) 607
endel.
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Global
miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) Oversigt over
Kommissionens handlingsplan for GMES (Indledende periode: 2001 -
2003)

AFET
AGRI
DEVE
PECH
RETT
ITRE
ENVI

COM (01) 609
endel.

Beretning fra Kommissionen: Sammenfatning af EU's indsats som
reaktion på begivenhederne den 11. september og vurdering af deres
forventede økonomiske konsekvenser

AFET
BUDG
DEVE
ENVI
JURI
RETT
ITRE
EMPL
ECON

COM (01) 611
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Miljøsamarbejde i Donau-
Sortehavsregionen

AFET
ITRE
ENVI

COM (01) 615
endel.

Rapport fra Kommissionen: Årsrapport om det strukturpolitiske
førtiltrædelsesinstrument (ISPA) 2000

AFET
BUDG
CONT
ECON
EMPL
ENVI

FEMM
JURI
PECH
RETT

COM (01) 616
endel.

Kommissionens beretning til Budgetmyndigheden om de virkninger,
som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne i 2001
under EUGFL, Garantisektionen - regnskabsåret 2001

AGRI
CONT
BUDG

COM (01) 622
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Halvårlig ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod
oprettelsen af et område med "Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed" i
EU (andet halvår 2001)

JURI
LIBE

COM (01) 628
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrkelse af den
lokale dimension i den europæiske beskæftigelsesstrategi

FEMM
RETT
EMPL

COM (01) 629
endel.
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet:
Opfyldelse af forpligtelserne og øgning af reformtempoet

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 641
endel.

Neddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af Fællesskabets strategi for formindskelse af CO2-
emissionerne fra biler - Anden årsrapport om strategiens effektivitet
(Rapport for 2000)

ITRE
RETT
ENVI

COM (01) 643
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Kodificering af gældende fællesskabsret

AFCO
BUDG
JURI

COM (01) 645
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Finansiering af civile krisestyringsforanstaltninger

AFET
CONT
DEVE
ITRE
ENVI
BUDG

COM (01) 647
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Alvorlige overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik i 2000

CONT
PECH

COM (01) 650
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Samarbejde om
europæisk turismes fremtid

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 665
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om fællesskabsforanstaltninger og
nationale foranstaltninger i relation til brystimplantater

FEMM
PETI
ENVI

COM (01) 666
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Opfølgning til
Det Europæiske Råds møde den 21. september: situationen i den
europæiske turistsektor

EMPL
RETT

COM (01) 668
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en
fælles politik mod ulovlig indvandring

AFET
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 672
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Realiseringen af et europæisk område
for livslang læring

EMPL
FEMM
ITRE
CULT

COM (01) 678
endel.



OFFICIELLE  DOKUMENTER28

Bulletin 14.01.2002 - DA - PE 313.426

Emne Henvisning Dok.

Rådets beslutning om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det
Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne konventionen om
retternes kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af
retsakter samt om samarbejde vedrørende forældremyndighed og
foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige (Haagerkonventionen af
1996)

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
endel.

Kommissionens hvidbog: Et nyt afsæt for europæisk ungdom EMPL
FEMM
LIBE
CULT

COM (01) 681
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets direktiv
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som ændret
ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998

JURI
ENVI

COM (01) 685
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Midtvejsevaluering af gennemførelsen af den flerårige EF-
handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet
ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net

CULT
ITRE
LIBE

COM (01) 690
endel.

Rapport fra Kommissionen om ordningen for stabilisering af
eksportindtægter i 2000, der er indført ved fjerde AVS/EF-konvention,
som revideret ved Mauritius-aftalen.

CONT
DEVE

COM (01) 694
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Effektiv
problemlosning i det indre marked ("SOLVIT")

BUDG
ITRE
JURI

COM (01) 702
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Syvende rapport
om gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren

JURI
ITRE

COM (01) 706
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Civilbeskyttelse - beredskabet over for katastrofesituationer

ITRE
ENVI

COM (01) 707
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
udarbejdet i henhold til Rådets beslutning 93/389/EØF som ændret ved
beslutning 99/296/EF om en overvågningsmekanisme for emissionen
af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet

ENVI COM (01) 708
endel.

Meddelelse fra Kommissioen til Rådet og Europa-Parlamentet Om en
fælles asylpolitik og indførelse af en åben koordinationsmetode -
Første rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af meddelelse
KOM(2000) 755 endelig af 22. november 2000

AFET
LIBE

COM (01) 710
endel.
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Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: E-
økonomiens indvirkning på europæisk erhvervsliv: Økonomisk analyse
og politiske konsekvenser

ECON
EMPL
ITRE

COM (01) 711
endel.

Rapport fra Kommissionen: Femte situationsrapport om
handlingsplanen for finansielle tjenester – Et integreret finansielt
marked i Europa – EU skal overholde tidsrammerne

COM (01) 712
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en generel
ramme for Fællesskabets aktiviteter med henblik på at fremme
gennemførelsen af et europæisk civilretligt område

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 705
endel.
CNS01 0109

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det
Europæiske Fællesskabets sjette flerårige rammeprogram for forskning,
teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af
det europæiske forskningsrum (2002)-2006) (forelagt af Kommissionen
i henhold  til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

AGRI
BUDG
CULT
EMPL
LIBE
RETT
TOUT
PECH
ENVI

FEMM
ITRE

COM (01) 709
endel.
COD01 0053

Ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske
Atomenergifællesskabs sjette flerårige rammeprogram for forskning og
uddannelse som bidrag til realiseringen af det europæiske
forskningsrum (2002-2006) (forelagt af Kommissionen i henhold til
EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

BUDG
CULT
ENVI
RETT
TOUT
LIBE
ITRE

COM (01) 709
endel.
CNS01 0054

Ændret forslag til Rådets forordning om specifikke restriktive
foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at
bekæmpe terrorisme (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-
traktatens artikel 250, stk. 2)

AFET
ECON
LIBE

COM (01) 713
endel.
CNS01 0228

Ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Handicapår
2003

BUDG
LIBE
EMPL

COM (01) 721
endel.
CNS01 0116

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 177/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Burundi

Bruxelles, den 12. november 2001

Den Europæiske Union udtrykker sin tilfredshed med dannelsen af en overgangsregering for national enhed i
Burundi den 1. november i år og støtter de igangværende bestræbelser for hurtigt at få indført de øvrige
overgangsinstitutioner. EU opfordrer den nye regering til straks at iværksætte de reformer, der er fastlagt i
Arusha-aftalen, og finde en løsning på de mest presserende spørgsmål, dvs. indføre våbenhvile i den
væbnede konflikt, skabe retfærdighed for alle og løse fattigdomsproblemet for den burundiske befolkning.

Samtidig er Den Europæiske Union yderst bekymret over, at volden i den væbnede konflikt er genopblusset i
de seneste uger. Dette rammer først og fremmest civilbefolkningen. EU fordømmer især uforbeholdent de
voldshandlinger, som i de seneste dage er begået af de væbnede grupper FDD og FNL mod
uddannelsesinstitutioner, skoleelever og sundhedscentre. EU tager endvidere skarpt afstand fra de
krigsførende parters repressalier mod civilbefolkningen.

EU opfordrer indtrængende alle implicerede i konflikten til at se bort fra krigen som en løsning og straks
indlede forhandlinger, specielt de forhandlinger, der skal begynde i løbet af november under ledelse af
Gabons præsident Omar Bongo og Sydafrikas vicepræsident Jacob Zuma. Indtil fjendtlighederne er bragt
endeligt til ophør, opfordrer EU indtrængende parterne til ikke længere blindt at føre en krig, der går ud over
den uskyldige civilbefolkning, og opfordrer til, at kamphandlingerne omgående bringes til ophør.

EU tilskynder landene i området til ikke længere at støtte denne væbnede konflikt, men anmoder dem
derimod om at opfordre alle væbnede grupper til at sætte sig til forhandlingsbordet så hurtigt som muligt.
Konflikten i Burundi kan kun løses gennem forhandling.

EU appellerer til hele den nye overgangsregering om at udvise ansvarlighed og bruge sin indflydelse på de
krigsførende parter til at overbevise dem om, at de omgående skal komme til forhandlingsbordet og gøre alt
for at spare civilbefolkningen.

EU er villig til at følge politisk op på de forhandlinger, der allerede er indledt med henblik på en våbenhvile.
EU er desuden rede til at yde økonomisk og logistisk støtte til et program for afvæbning, demobilisering og
reintegration af de nuværende krigsdeltagere, når de har nedlagt våbnene.

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 Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 179/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne og de central- og østeuropæiske

lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet
samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om

restriktive foranstaltninger over for Taliban og om ændring af fælles holdning 1996/746/FUSP,
2001/56/FUSP og 2001/154/FUSP

Bruxelles, den 16. november 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet og EFTA-landene Island og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/771/FUSP, som Rådet for Den
Europæiske Union fastlagde den 5. november 2001 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske
Union, vedrørende restriktive foranstaltninger over for Taliban og om ændring af fælles holdning
1996/746/FUSP, 2001/56/FUSP og 2001/154/FUSP. De vil sikre, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 180/01

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
vedrørende løsladelsen af Rodolfo Montiel og Teodoro Cabrera

Bruxelles, den 19. november 2001

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på, at Mexicos præsident Fox har besluttet at benåde de to
miljøaktivister Rodolfo Montiel og Teodoro Cabrera, der blev fængslet for to og et halvt år siden. Der blev
lige fra starten i brede kredse både i Mexico og i udlandet stillet spørgsmålstegn ved deres skyld i de forhold,
de blev anklaget for at have begået.

Den Europæiske Union minder om, at fælles værdier er et vigtigt grundlag for EU's nære forbindelser med
Mexico, og den anser denne sag for at være en ny og positiv illustration af dette forhold på
menneskerettighedsområdet.

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

* * *
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Nr. 181/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om lokal- og parlamentsvalgene i Mauretanien

Bruxelles, den 21. november 2001

Den Europæiske Union glæder sig over, at de to runder af lokal- og parlamentsvalgene i Mauretanien den 19.
og den 26. oktober var vel tilrettelagt og forløb godt, og den ser desuden positivt på resultaterne. Valgene
blev afholdt med tilfredsstillende valgdeltagelse under velordnede forhold og i fuld demokratisk åbenhed.

Den Europæiske Union glæder sig tillige over, at resultaterne af disse lokal- og parlamentsvalg er udtryk for
den mauretanske vælgerskares politiske pluralitet.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne og alle Mauretaniens politiske partier til at føre en
konstruktiv politisk dialog, således at tilliden til de demokratiske institutioner styrkes, og der skabes en
ramme, der sikrer alle strømninger i Mauretanien fuld ytringsfrihed.

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

* * *

Nr. 182/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende præsidentvalget i Madagaskar

Bruxelles, den 22. november 2001

Den Europæiske Union er en vigtig partner i Madagaskars økonomiske, sociale og institutionelle
udviklingsproces. EU følger derfor med interesse og opmærksomhed forberedelsen til og tilrettelæggelsen af
præsidentvalget den 16. december 2001.

Under henvisning til den fælles holdning af 25. maj 1998 om menneskerettighederne, de demokratiske
principper, retsregler og god regeringsførelse i Afrika samt den betydning, der er tillagt disse principper i
partnerskabsaftalen mellem AVS og EU, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, glæder EU sig over det
tilsagn, som Madagaskars myndigheder har givet om at afholde valgene efter demokratiske regler.

EU udtrykker håbet om, at samtlige aktioner i forbindelse med disse valg, det være sig udarbejdelse af
valglister, opstilling af valgbestyrelser, selve afstemningerne og optællingen, finder sted i en rolig, retfærdig
og fuldstændig åben atmosfære.
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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 Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 183/01
Fælles erklæring i anledning af undertegnelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Pakistan

(den 24. november 2001 i Islamabad)

Den Europæiske Union og Pakistan udtrykker stor tilfredshed med undertegnelsen af en samarbejdsaftale,
som vil være et væsentligt bidrag til en yderligere styrkelse af forbindelserne imellem dem.

Den EU-delegation, der aflagde besøg i Islamabad den 25. september 2001 understregede, at EU påskønner
Pakistans beslutning om at tilslutte sig det internationale samfunds bekæmpelse af terrorisme. EU-
delegationen gav udtryk for EU's ønske om at uddybe og udvide forbindelserne med Pakistan. Denne
samarbejdsaftale er et element i en sådan styrkelse af forbindelserne.

Den Europæiske Union og Pakistan bekræfter atter deres tilsagn om at respektere, beskytte og fremme
menneskerettighederne og de demokratiske principper, der er nedfældet i verdenserklæringen om
menneskerettigheder, og som er gengivet i artikel 1 i samarbejdsaftalen. Pakistan bekræfter atter sit
udtrykkelige tilsagn om at vende tilbage til demokratisk regeringsførelse i overensstemmelse med den plan,
som præsident Musharraf offentliggjorde den 14. august 2001. EU udtrykker tilfredshed med dette tilsagn.

Den Europæiske Union og Pakistan ønsker på baggrund af de aktuelle begivenheder at fremhæve
betydningen af de internationale bestræbelser på at imødegå terrorisme på verdensplan. Begge parter giver
atter udtryk for deres fælles tilsagn om fuldt ud at implementere foranstaltninger til bekæmpelse af
terrorisme i forlængelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 og andre relevante resolutioner og
konventioner, og de finder, at dette er et vigtigt element i forbindelserne imellem dem. Begge parter mener,
at en bred strategi, der tager fat på terrorismens dybereliggende årsager, er altafgørende for, at det
internationale samfund vil få held med sine bestræbelser på at udrydde terrorisme. Den Europæiske Union
anerkender Pakistans værdifulde bidrag til den internationale kampagne mod terrorisme.

Den Europæiske Union og Pakistan opfordrer det internationale samfund til ikke at fravige den konsensus,
der hersker med hensyn til den fremtidige politiske orden i Afghanistan, som bør være bredt funderet,
multietnisk og acceptabel for alle afghanere. Den sidste tids begivenheder har vist, hvor presserende det er, at
det internationale samfund tager initiativer til at sikre fred, stabilitet og genopbygning i Afghanistan. Den
Europæiske Union og Pakistan vil yde deres bidrag til, at disse mål kan opfyldes.

* * *
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Nr. 184/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fredsprocessen i Colombia

Bruxelles, den 7. december 2001

1. Den Europæiske Union støtter fortsat aktivt fredsprocessen i Colombia og præsident Pastranas
modige indsats. Efter EU's opfattelse er der ikke noget relevant alternativ til en forhandlingsløsning på den
interne konflikt, og det vil være en fejl at stille fredsprocessen i bero indtil det næste valg. Desuden bør
forhandlingsmekanismen styrkes, og alle parter bør yde deres bidrag dertil.

2. Den Europæiske Union opfordrer FARC-EP til at vende tilbage til forhandlingsbordet for bl.a. at
behandle de spørgsmål, der blev aftalt i San Francisco de la Sombra i oktober 2001. EU glæder sig over
genoptagelsen af dialogen mellem regeringen og ELN. Den håber, at disse to bevægelser vil vise vilje til at
søge at nå konkrete resultater, der kan føre til en fredelig og varig løsning på konflikten.

3. Den Europæiske Union støtter uforbeholdent alle bestræbelser med henblik på at få alle berørte
parter til at overholde menneskerettighederne og den humanitære folkeret.

4. Den Europæiske Union minder om sin stærke, konstante fordømmelse af bortførelser, afpresninger
og andre forbrydelser, som er en krænkelse af menneskerettighederne og den humanitære folkeret. Disse
forbrydelser, som bringer fredsprocessen i fare, skal fordømmes af alle parter i konflikten. Den anmoder de
væbnede grupper om at frigive alle gidsler - både de udenlandske og de colombianske - og straks ophøre
med denne form for praksis. EU's medlemsstater udsteder indtil videre ingen nye visa eller opholdstilladelser
til repræsentanter for disse væbnede grupper, hvilket dog ikke berører den indsats, der fortsat vil blive gjort
af de af EU's medlemsstater, der deltager i dialogerne mellem de colombianske parter.

5. På anmodning af den colombianske regering og parterne i konflikten deltager visse af EU's
medlemsstater nemlig i de dialoger, som præsident Andrés Pastranas regering har indledt med ELN og
FARC. EU støtter denne indsats med henblik på at få tilvejebragt en forhandlingsløsning på konflikten.

Den understreger dog, at EU's holdning til de væbnede grupper i Colombia vil skulle vurderes og revideres
under hensyn til overholdelsen af menneskerettighederne, den humanitære folkeret og de diplomatiske
repræsentanters immunitet.

6. EU er særlig betænkelig ved den vold, der forøves af de paramilitære grupper, som fuldstændigt
ustraffet begår flere og flere forbrydelser. Den Europæiske Union understreger over for den colombianske
regering, at den må fortsætte og intensivere sine bestræbelser på at afvæbne de paramilitære grupper og
kræve de ansvarlige for de begåede forbrydelser - uanset hvem gerningsmændene er - til fuldt regnskab ved
domstolene.

7. Ud fra princippet om fælles ansvar finder Den Europæiske Union det yderst vigtigt, at den indsats,
der allerede er gjort for at bekæmpe ulovlige afgrøder og fremstillingen af og handelen med narkotika,
fortsættes både på lokalt og på regionalt plan under hensyntagen til den biologiske mangfoldighed og
miljøet.
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8. For at mindske de socioøkonomiske uligheder i Colombia finder Den Europæiske Union det absolut
nødvendigt, at der udarbejdes et program for gennemgribende socioøkonomiske reformer, som iværksættes
snarest og uafhængigt af fredsprocessens forløb.

9. Den Europæiske Union vil bestræbe sig på at efterleve de autonome forpligtelser, EU har påtaget sig
inden for rammerne af EU-programmet for støtte til fredsprocessen i Colombia, for så vidt dette ikke hindres
af sikkerhedsproblemer.

10. Den Europæiske Union anerkender den meget værdifulde indsats, som FN-generalsekretærens
særlige repræsentant har gjort i forbindelse med fredsprocessen. Efter EU's opfattelse har FN's rolle aldrig
været vigtigere, og FN's repræsentant bør inddrages yderligere i processen. Samtidig opfordrer EU den
colombianske regering til at gøre det lettere for FN's højkommissær for menneskerettigheder at udføre sit
mandat.

11. Den Europæiske Union lægger stor vægt på en intensiv dialog med alle kandidaterne til præ-
sidentvalget. Den ser gerne, at de gør det til officiel politik at søge at forhandle sig frem til fred.

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

* * *

Nr. 185/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Honduras den 25. november

Bruxelles, den 30. november 2001

Den Europæiske Union lykønsker det honduranske folk og de politiske partier med den demokratiske
modenhed, de endnu en gang har udvist i forbindelse med valget den 25. november 2001.

Den Europæiske Union lykønsker Ricardo Maduro med hans udnævnelse til republikkens præsident og
ønsker ham held og lykke med dette betydningsfulde hverv.

Den Europæiske Union værdsætter præsident Flores' måde at lede landet på, der har bidraget til
konsolideringen af demokratiet og styrkelsen af retssamfundet.

Den Europæiske Union vil fortsat støtte Honduras og præsident Maduro, der står overfor store udfordringer.

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 Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 186/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne i anledning af

100-årsjubilæet for Nobels fredspris

Bruxelles, den 8. december 2001

Det er med beklagelse, at Den Europæiske Union ved festligholdelsen af 100-årsjubilæet for Nobels fredspris
den 8. december i Oslo og tiårsdagen for tildelingen af denne prestigefyldte udmærkelse til Aung San Suu
Kyi må konstatere, at generalsekretæren for Nationalforbundet for Demokrati er ude af stand til at beære
denne begivenhed med sin tilstedeværelse.

Den Europæiske Union udtrykker sin beundring for Aung San Suu Kyis tålmodige og ikke-voldelige indsats
for national forsoning og indførelse af demokrati. Unionen giver endnu engang udtryk for sit håb om, at den
dialog, der for et år siden blev indledt mellem myndighederne og den demokratiske opposition, hurtigt vil
bære frugt.

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

* * *

Nr. 187/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om mediesituationen i Rusland

Bruxelles, den 7. december 2001

Den Europæiske Union noterer sig med bekymring den seneste udvikling i forbindelse med TV 6, og især, at
voldgiftsretten i Moskva den 26. november bekræftede, at MNVK, kanalens moderdistributionsselskab, er
trådt i likvidation.

Den Europæiske Union mener, at det vil være et alvorligt tab for den audiovisuelle sektor i Rusland, hvis
denne vigtige uafhængige TV-kanal må lukke.

Den Europæiske Union er af den opfattelse, at uafhængige og pluralistiske medier, om nødvendigt sikret ved
indgreb fra myndighedernes side, er en del af de demokratiske værdier, partnerskabet mellem EU og Rusland
bygger på.

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

* * *
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Nr. 188/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Mellemøsten

Bruxelles, den 10. december 2001

På et tidspunkt, hvor situationen i Mellemøsten er yderst alvorlig, kan vi ikke give op.

Vi er overbevist om, at kun en beslutsom og fælles indsats fra Den Europæiske Union, FN, USA og Den
Russiske Føderation kan hjælpe parterne til at bryde voldscyklussen og endnu en gang engagere sig i
fredsbestræbelserne. Dette kræver:

bekræftelse og fuld anerkendelse af Israels uigenkaldelige ret til at leve i fred og sikkerhed inden for
internationalt anerkendte grænser;

oprettelse af en levedygtig og demokratisk palæstinensisk stat, samt ophør med besættelsen af de
palæstinensiske områder.

Der skal i første omgang indgås følgende forpligtelser:

den palæstinensiske myndighed skal optrevle terroristnettene Hamas og Islamisk Jihad og herunder anholde
og retsforfølge alle mistænkte og skal offentliggøre en appel på arabisk til at bringe den væbnede intifada til
ophør;

den israelske regering skal trække sine militære styrker tilbage og ophøre med udenretslige henrettelser,
ophæve lukningen af de palæstinensiske områder og alle de restriktioner, der er påført det palæstinensiske
folk og fastfryse bosættelserne.

På grundlag af denne EU-holdning og på baggrund af de drøftelser, som vi har haft i dag i Bruxelles med
Shimon Peres og Nabil Chaath, har vi anmodet Javier Solana, generalsekretær/højtstående repræsentant for
FUSP, om at besøge regionen og aflægge rapport til Det Europæiske Råd i Laeken.

Målet er i samråd med FN, USA og Rusland at bidrage til, at forhandlingerne straks genoptages uden
forhåndsbetingelser.

* * *
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Nr. 189/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om åbningen af broen mellem Usbekistan og Afghanistan

Bruxelles, den 12. december 2001

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed meddelelsen om genåbningen af Venskabsbroen mellem
Usbekistan og Afghanistan. Denne gestus fra den usbekiske regerings side vil gøre det muligt i høj grad at
øge omfanget af den humanitære bistand, der kommer ind i Afghanistan nordfra.

EU udtrykker håb og forventning om, at den humanitære bistand fra EU og andre nu vil få fri adgang til
Afghanistan fra Usbekistan. EU understreger, at NGO'er spiller en vigtig rolle i forbindelse med
afhjælpningen af det afghanske folks nød. Internationalt samarbejde er af grundlæggende betydning for at
takle den humanitære krise i Afghanistan her ved vinterens komme.

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

* * *

Nr. 190/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de initiativer, som Letlands præsident har taget
med henblik på en ændring af valgloven

Bruxelles, den 13. december 2001

Den Europæiske Union noterer sig de vigtige initiativer, som præsidenten for Republikken Letland har taget
med henblik på en ændring af valglovens bestemmelser, som skal afskaffe de sproglige krav, der stilles som
betingelse for valgbarhed til parlamentsvalg og lokalvalg.

Da en sådan reform vil være et konkret skridt i retning af demokrati og respekt for menneskerettighederne, er
EU ikke i tvivl om, at de lettiske myndigheder vil slutte op om reformen snarest muligt.

* * *
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Nr. 191/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Indien

Bruxelles, den 13. december 2001

Den Europæiske Union fordømmer på det skarpeste de voldelige terrorangreb, der blev begået mod
Republikken Indiens parlament den 13. december 2001 i Delhi, og som kostede flere menneskeliv og sårede
mange uskyldige mennesker.

Den Europæiske Union beklager dette tab af menneskeliv og ønsker at udtrykke sin vrede over, at dette
angreb blev begået mod selve den institution, der repræsenterer demokratiet og retsstaten.

I forlængelse af de fælles erklæringer, som blev fremsat på det nyligt holdte topmøde mellem EU og Indien i
Delhi, ønsker Den Europæiske Union at udtrykke solidaritet og støtte til Republikken Indien i dens kamp
mod terrorisme, der udgør en trussel mod fælles værdier med hensyn til demokrati og menneskerettigheder.

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

* * *

Nr. 192/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentens amnesti for nylig

Bruxelles, den 17. december 2001

EU udtrykker tilfredshed med Turkmenistans præsidents amnesti for nylig i forbindelse med den hellige
Gadyr-nat og frigivelsen af næsten 9 000 fanger. EU ser også med tilfredshed på præsidentens initiativ til at
halvere den endnu ikke udståede straf for de resterende fanger.

EU er imidlertid dybt bekymret over situationen for Shageldy Atakov og Mammetkuliev Aimuradov, ikke
mindst i betragtning af deres dårlige helbredstilstand. EU håber derfor, at regeringens halvering af de endnu
ikke udståede fængselsstraffe kommer til at gælde generelt og også omfatte Shageldy Atakov og
Mammetkuliev Aimuradov.

EU vil også gerne henlede Turkmenistans regerings opmærksomhed på sine betænkeligheder med hensyn til
den fortsatte chikane mod ikke-registrerede religiøse organisationer og deres medlemmer. EU anmoder
indtrængende regeringen om at indstille alle aktioner af denne art og sikre, at menneskerettighederne
overholdes for alle enkeltpersoners vedkommende, hvilket er særlig vigtigt i den nuværende situation, der er
præget af øget bekymring over sikkerhedssituationen som følge af Afghanistan-krisen.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 28. OG 29. NOVEMBER 2001

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

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

Den sidste plenarforsamling i 2001 var præget af, at der var besøg af Romano Prodi, formand for
Europa-Kommissionen, og Annemie Neyts, statssekretær for udenrigsministeren med ansvar for
landbrugspolitik på rådsformandskabets vegne, som begge holdt indlæg om "EU's fremtid" og ØSU's rolle.

Der blev vedtaget 30 udtalelser, men de vigtigste punkter på plenarforsamlingen var diskussionerne om
præsidiets rapporter om "Det organiserede civilsamfund" (ordfører: Uno Westerlund, Gr. II-S) og "ØSU's
udviklingsstrategi" (ordfører: John Little, Gr.I-UK).

http://www.cese.europa.eu
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1. DET INDRE MARKED
Relancering af det indre marked for tjenester

•  En strategi for tjenester i det indre marked (Markedsobservatoriet)
 Ordfører: Bruno Vever (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: Tillægsudtalelse - CES 1472/2001
 
− Hovedpunkter:

 
 ØSU udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen betoner nødvendigheden af straks at få sat gang i
det indre marked for tjenester ved at fokusere på færdigbehandlingen af igangværende sager,
opdatere analysen af hindringer og iværksætte en global og nyskabende strategi fra 2002.

 
 ØSU understreger derfor lige som Kommissionen, at det er nødvendigt at puste liv i og fremskynde EU's
indsats på et nyt grundlag, som skal være globalt, samordnet og fleksibelt.
 
 Med hensyn til evalueringen af hindringerne skal ØSU henlede Kommissionens opmærksomhed på
nødvendigheden af at fastlægge en metode og foretage en bedre sondring mellem de forskellige
kategorier af hindringer, således at de egentlige hindringer, som bør fjernes, ikke sammenblandes med
den uomgængelige kulturelle mangfoldighed i EU, som aktørerne fortsat skal indrette sig efter.
 
 For at give den nye strategi den fornødne slagkraft støtter ØSU Kommissionens plan om at foreslå
Parlamentet og Rådet at vedtage et nyt horisontalt retsinstrument, forudsat at dette bliver politisk
forpligtende, juridisk bindende, globalt i tilgang, fokuseret på væsentlige krav, egnet til at aktivere og
samordne andre supplerende instrumenter samt fleksibelt i sin implementering. ØSU anbefaler, at man
overlader udmøntningen af de væsentlige krav i rammeinstrumentet og de forskellige direktiver til
blandede lovgivningsudvalg (med SLIM-udvalgene som forbillede), som skal bestå af repræsentanter for
de nationale forvaltninger samt repræsentanter for henholdsvis tjenesteydere og -brugere.
 
 ØSU forventer, at denne nye strategi vil gøre det muligt at få sat kraftigt og vedholdende skub i
gennemførelsen af det indre marked for tjenester inden udløbet af Kommissionens og Parlamentets
nuværende mandatperiode, og før de første nye medlemsstater tiltræder EU.

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

 
 
•  Fællesforetagende GALILEO

 Ordfører: Giannino Bernabei  (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 336 endelig - 2001/0136 CNS - CES 1475/2001
 
− Hovedpunkter:

 ØSU mener, at man ved oprettelsen af fællesforetagendet GALILEO bør søsætte en fælles strategisk plan
for udviklingen af GALILEO-systemet på europæisk plan.

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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 Sideløbende med fællesforetagendet skal man planlægge følgende tiltag:
 
− oprettelse af en befordringsvirksomhed for GALILEO med både offentlig og privat deltagelse.
- oprettelse af to fællesstrukturer for fællesforetagendet og befordringsvirksomheden.: met

institutionelt styringsforum og et organ for sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred.
 
 Fællesforetagendet bør udelukkende finansieres ved hjælp af offentlige midler for at undgå
interessekonflikter. Endelig bør fællesforetagendet fastsætte betingelserne for oprettelsen af Det
Europæiske Agentur/Det Europæiske Selskab, der skal forestå forvaltningen af systemet.

 
− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)

 
 
•  Statsstøtte til kulindustrien

 Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen - E)
 
− Reference: KOM(2001) 423 endelig - 2001/0172 CNS - CES 1477/2001
 
− Hovedpunkter:
 

 ØSU foreslår, at støtterammen ikke revideres i 2008 som fastsat i forslaget til forordning, men i stedet
opretholdes i uændret form indtil 2010. I 2008 bør der dog foretages en evaluering af den gældende
ordning. Ved at fastholde fristen i 2010 giver man de to kandidatlande med en stor kulindustri (Polen og
Den Tjekkiske Republik) mere tid til at tilpasse sig EU's regelværk, og dermed undgår man at skulle ty til
overgangsordninger.
 
- Kontaktperson: Raffaele Del Fiore

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

•  Forenkling (Markedsobservatoriet)
 Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: Tillægsudtalelse - CES 1496/2001
 
− Kontaktperson: Jakob Andersen
 (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:Raffaele.delfiore@cese.europa.eu
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•  Stikprøveundersøgelse: arbejdsstyrken

 Ordfører: Georgios Sklavounos (græsk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
− Reference: KOM(2001) 319 endelig - CES 1483/2001
 
− Hovedpunkter:
 
 ØSU hilser Kommissionens forslag velkommen og er enig i, at den dispensation, som gives  medlemsstater,
som ikke er i stand til at gennemføre en kontinuerlig undersøgelse, til kun at foretage en årlig undersøgelse,
kun bør gælde til og med år 2002.
 
 Kontaktperson: Susanne Johansson

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

•  Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse
 Ordfører: Paulo Barros Vale (portugisisk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 168 endelig - 2001/0086 COD - CES 1468/2001
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  XXX beretning om konkurrencepolitikken

 Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
− Reference: SEK(2001) 694 endelig - CES 1469/2001
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Bestråling af levnedsmidler
 Ordfører: Johannes M. Jaschick (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
− Reference: KOM(2001) 472 endelig - CES 1489/2001
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Fælles glossar offentlige kontrakter (CPV)
 Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
− Reference: KOM(2001) 449 endelig - 2001/0179 COD - CES 1470/2001
 
− Kontaktperson: Jakob Andersen
 (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 

mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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•  Europæisk charter for små virksomheder
 Ordfører: Daniel Giron (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
− Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 1471/2001
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

 
•  Bødefritagelse

 Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
− Reference: Tillægsudtalelse - CES 1488/2001
 
− Kontaktperson:  João Pereira Dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

•  Markedsadgang for havnetjenester
 Ordfører: Daniel Retureau  (fransk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
− Reference: KOM(2000) 35 endelig - 2001/0047 COD - CES 1495/2001
 
− Hovedpunkter:
 
 ØSU bifalder, at Kommissionens forslag sigter mod at afskaffe nogle restriktioner for markedsadgang
for havnetjenester og mod at skabe mere konkurrence på de områder, hvor der stadig er
monopoltilstande, men har en del forbehold m.h.t. de midler, der foreslås til dette formål, og vurderer,
at forslaget ligeledes vil medføre unødvendige bureaukratiske aspekter, der kan tynge forvaltningen.

 
 For at kunne tage hensyn til havnebrugernes interesser foreslår ØSU, at man opretter et udvalg
bestående af samarbejdspartnere og aktører i havnen. ØSU er betænkelig ved behandlingen af
spørgsmålet om selvservicering pga. risikoen for personulykker og alvorlig forurening eller
udstyrsrelaterede ulykker, som kan være et resultat af en inkompetent håndtering af lasten.
 
 ØSU mener således, at Kommissionen bør placere forslaget om havnetjenester inden for rammerne af
hvidbogen om transport og lade det indgå i et globalt og sammenhængende perspektiv, der  tager fuld
højde for havnenes rolle for bæredygtig transport, miljøbeskyttelse, beskæftigelse, økonomisk og socia1
samhørighed og regiona1 udvikling.
 

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

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 47

Bulletin 14.01.2002 - DA - PE 313.426

 
•  Hastighedsbegrænsende anordninger

 Ordfører: Sergio Colombo  (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 318 endelig - 2001/0135 COD - CES 1476/2001
 
− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 

•  Civil luftfartssikkerhed
 Ordfører: Bo Green (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 575 endelig - 2001/0234 COD - CES 1485/2001
 
− Hovedpunkter:
 

 ØSU støtter forslaget, herunder at det skal være en forordning i stedet for et direktiv, som tager lang tid at
gennemføre.
 
 Imidlertid mener ØSU, at eftersom det foreliggende forslag alene omhandler sikkerhedsforanstaltninger
før bording af fly, bør der snarest foreslås og vedtages lovgivning, der omfatter on board security Det
samme gælder tre andre forslag, der omhandler flysikkerhed og som for øjeblikket behandles i EU's
beslutningsproces.
 
 ØSU mener, at den foreslåede tidshorisont for gennemførelse af forslaget er urealistisk, hvad angår
infrastrukturer.
 
 Endelig bør de betydelige meromkostninger, som en gennemførelse af forslagene vil indebære,  dækkes
af medlemsstaterne.
 

− Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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 2. ØKONOMI, VALUTA- OG SKATTESPØRGSMÅL
 ØSU opfordrer Kommissionen til at reagere på det nye økonomiske klima.
 
 Nye økonomisk-politiske udfordringer for EU
 Ordfører: Ursula Konitzer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
− Reference: Initiativudtalelse - CES 1487/2001
 
− Hovedpunkter:   
 

 Det Økonomiske og Sociale Udvalg finder det påkrævet,
 

- at Kommissionen snarest muligt forelægger konkrete forslag om, hvordan den økonomiske politik og
det makroøkonomiske policy-mix i Fællesskabet og i den monetære union skal tilpasses til de
ændrede forhold i verdensøkonomien. Det bør i den forbindelse klart formuleres, hvilke bidrag der
forventes af de enkelte aktører;

 
- at diskussionen i Rådet og i offentligheden om styrkelse af samordningen af den økonomiske politik

i euroområdet (KOM(2001) 82 endelig) genoptages, så der snarest muligt kan gennemføres
pragmatiske, men effektive forbedringer på dette område;

 
− at det i den nærmeste fremtid diskuteres, hvorledes bestemmelserne om den økonomiske politik og

om formulering af den økonomisk-politiske fællesskabsinteresse kan udformes bedre som led i en
revision af traktaten til forberedelse af Fællesskabets udvidelse.

 
− Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Grænseoverskridende betalinger i euro
 Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference:  KOM(2001) 439 endelig - CES 1497/2001

 
− Hovedpunkter:

 
 ØSU tilslutter sig formålet med Kommissionens forslag til forordning. Det er dog spørgsmålet, hvordan
det kan undgås, at de nationale gebyrer forhøjes, hvilket i nogle tilfælde kunne ske med den
begrundelse, at internationale transaktioner er forbundet med højere udgifter.
 
 Man skal også undgå risikoen for, at servicekvaliteten forringes, eller at bankerne ophører med at
tilbyde tjenester, som de ikke måtte anse for rentable.
 
 ØSU overlader det til Kommissionen og Rådet at vurdere, om gennemførelsesfristerne er forenelige
med behovet for en velorganiseret omstilling uden negative konsekvenser for forbrugerne.

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta

 (Tlf.: 32 2 546 93 13 - e-mail:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
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•  Skattepolitik i EU - prioriteringer

 Ordfører: Peter Morgan (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 260 endelig - CES 1486/2000
− Hovedpunkter:
 
 Hvad angår de skattepolitiske målsætninger, Kommissionen specielt fremhæver:
 

- støtter ØSU anvendelsen af alle de foreslåede alternative mekanismer – overtrædelesesprocedurer,
ikke-lovgivningsbaserede løsninger og styrket samarbejde –  med henblik på at opnå fremskridt, selv
om retsgrundlaget fortsat vil være baseret på enstemmighed.

- støtter ØSU fuldt ud  bestræbelserne på at gennemføre en lovgivningsstrategi på momsområdet for
de kommende fem år og at afskaffe de skattemæssige forhindringer for grænseoverskridende
erhvervstilknyttede pensionsordninger.

- ser ØSU gerne, at der på miljø- og energibeskatningsområdet lægges yderligere vægt på at
kombinere målsætninger med retningslinjer.

− mener ØSU i relation til punktafgifter på tobak og alkohol, at konkurrencen bør være tilladt med
henblik på med tiden at føre til en tilnærmelse.

− har ØSU i sinde at afgive en separat udtalelse om virksomhedsbeskatning.
− 
− Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Reel beskatning af renteindtægter fra opsparing
 Ordfører: Guido Ravoet (belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
− Reference: KOM(2001) 400 endelig - CES 1481/2001
 
− Hovedpunkter: 
 

- ØSU bifalder direktivforslaget og konstaterer med tilfredshed, at samtlige berørte i denne sag
gennem den seneste tid har udfoldet store bestræbelser på at bringe sagen tættere på en løsning.

 
- For at bevare de europæiske finansmarkeders og finanscentres konkurrencedygtighed er det

afgørende at have forudgående sikkerhed for, at de samme foranstaltninger anvendes i de afhængige
og associerede områder, og at der indføres tilsvarende foranstaltninger i en række nærtliggende
og/eller vigtige finansielle centre

- ØSU opfordrer derfor alle berørte til at foreslå forbedringer til forslaget, men samtidig bestræbe sig
på at holde gennemførelsesomkostningerne så langt nede som muligt.

- ØSU mener, at man ligeledes bør undersøge, om man i definitionen af "rentebetaling" ikke tillige bør
medtage andre investeringer, som gør det muligt at opnå renteindtægter indirekte, såsom visse
forsikringsprodukter.

- Det er afgørende, at de betalende agenter inddrages så tæt som muligt i den videre udformning
af denne ordning, fordi de vil komme til at spille en nøglerolle i den konkrete gennemførelse.

 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl

 (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Lønomkostningsindekset

 Ordfører: Renate Hornung-Draus (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
- Reference: KOM(2001) 418 endelig - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001

 
- Hovedpunkter:

 
 ØSU bifalder overordnet set Kommissionens forslag, men fremsætter følgende bemærkninger:
 

- For så vidt angår medtagelse af små og meget små virksomheder i indekset anbefaler ØSU
Kommissionen at undersøge mulighederne for undtagelser eller for en forenklet indsamlingsmetode.

 
- "Lønomkostninger eksklusive bonusser" : ØSU kræver eftertrykkeligt, at man går bort fra dette

delindeks eller i det mindste kun udarbejder det en gang om året.
 

- ØSU foreslår , at den foreslåede frist på 70 dage forlænges til 90 dage i en overgangsperiode på fem
år, således at medlemsstaterne kan nå at omstille deres statistiksystemer til at kunne  opfylde de nye
krav.

 
- ØSU finder det derfor ønskeligt, at der først og fremmest udarbejdes et delindeks, som ikke omfatter

afdeling M, N og O i NACE Rev. 1.
 

 Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Sverige: Strukturelle reformer
 Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
- Reference: Initiativudtalelse - CES 1498/2001

 
- Hovedpunkter:

 
 På mange måder har den økonomiske, sociale og tekniske udvikling i Sverige i de sidste årtier været
en succeshistorie. Den fremtidige udfordring må være at bygge videre på denne succes ved at fastholde
den teknologiske føring, øge produktiviteten, modernisere arbejdsmarkedet og finpudse
skattesystemet med henblik på at skabe et bæredygtigt og forbedret velfærdssystem, der støtter
tanken bag den sociale samhørighed, som er noget helt centralt i det svenske samfund.
 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl

 (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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•  Den fælles markedsordning for bananer

 Ordfører: José María Espuny (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
- Reference: KOM(2001) 477 endelig - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001

 
- Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio

 (Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail:Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int)
 

•  Strukturfondsprogrammeringen for perioden 2000-2006
 Ordfører: Campbell Christie (britisk medlem af Arbejdstagergruppen )
 
- Reference:  KOM(2001) 378 endelig - CES 1480/2001

 
- Hovedpunkter:

 
 ØSU mener, at det er tydeligt, at Kommissionen har gjort en stor indsats for at sikre en ordentlig
gennemførelse af de nye strukturfondsforordninger, hvad angår mål 1-programmer. Det er imidlertid
vigtigt, at denne effektive begyndelse på den nye programmeringsfase forstærkes i løbet af hele
programperioden ved hjælp af rapportering, overvågning og evaluering til tiden af resultaterne i selve
regionerne.
 

- Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
 (Tlf.: 32 2 546 93 13 - e-mail: Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 
 3. SOCIALE SPØRGSMÅL
 
 ØSU kræver, at regeringerne gør en ihærdig indsats for at beskytte børn på Internettet.
 

•  Beskyttelse af børn/Internettet
 Ordfører: Ann Davison (britisk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
- Reference: Tillægsudtalelse - CES 1473/2001
 
- Hovedpunkter:
 

 ØSU understreger de fordele, Internettet indebærer for børn, og behovet for at overføre traditionen for
offentlig transmissionsvirksomhed til de nye medier med henblik på at skabe en mangfoldighed af godt
materiale for børn. Samtidig må den udbredte forekomst af skadeligt indhold bekæmpes med fornyet
kraft. ØSU er betænkelig ved, at politiet stadig ikke er i stand til at opspore størstedelen af de børn, der
har været misbrugt til børnepornografi på nettet. Det bifalder Kommissionens planer om at styrke
samarbejdet på dette felt. Der må navnlig ydes en indsats for at styrke Europol og Interpol.
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 ØSU støtter handlingsplanen for en mere sikker anvendelse af Internettet og ser den gerne styrket med
øgede ressourcer, specielt hvad angår behovet for at definere, hvad man forstår ved skadeligt indhold,  at
undgå downloading fra overtakserede linjer, medmindre den bekræftes med en voksens underskrift og at
indføre mekanismer til registrering og anmeldelse af mistænkelig adfærd over for børn, så der meget
hurtigt kan skrides ind

 
 Planen må imidlertid bakkes op via lovgivning og i nogle tilfælde via oprettelse af nye institutioner samt
ved en energisk indsats fra regeringer, internetudbydere og erhvervs- og interesseorganisationer.

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

•  Sikkerheden omkring netværker og elektronisk kommunikation
 Ordfører: Daniel Retureau (fransk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
- Reference: KOM(2001) 298 endelig - CES 1474/2001
 
- Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

•  Sikre og bæredygtige pensioner
 Ordfører: Giacomina Cassina (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)
 
- Reference:  KOM(2001) 362 endelig - CES 1491/2001
 
- Hovedpunkter:

 
 Udtalelsen fokuserer på visse aspekter vedrørende sammenhængen mellem de berørte politikker og
metodeproblemer i forbindelse med udviklingen af et samarbejde på pensionsområdet.
 
 Metodens overordnede mål er at skabe en kraftig synergi og sammenhæng mellem socialpolitik,
beskæftigelsespolitik og økonomisk politik. Lovgivernes og de nationale myndigheders beføjelser og
ansvar ligger fast, men målet om at skabe sammenhæng kan lettere nås, hvis arbejdsmarkedets parter,
som er hovedaktørerne i enhver samfundsudvikling, systematisk inddrages. Ser man bort fra dette
forhold, vil alle pensionsstrategier slå fejl. ØSU konstaterer, at Kommissionen ikke har været
tilstrækkelig opmærksom på dette aspekt, som kun nævnes i to marginale passager i meddelelsen, og
minder om, at Det Europæiske Råd i Stockholm i sine konklusioner fremhævede arbejdsmarkedsparternes
rolle i håndteringen af forandringerne.
 
 Inddragelse af arbejdsmarkedets parter bør også fremmes og/eller styrkes i beskæftigelsespolitikken og i
den økonomiske politik i særdeleshed.
 
 Social konsensus tilvejebringer man ikke kun ved at informere befolkningen korrekt og grundigt, men ved
at sikre alle de berørte civilsamfundsorganisationers og arbejdsmarkedsparternes bevidste og aktive
deltagelse.
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 ØSU understreger specielt, at det er nødvendigt at opstille nogle tilstrækkeligt detaljerede indikatorer,
som kan give et virkelighedstro billede af de fulde konsekvenser af de samlede analyser og prognoser.
 
 Kontaktperson: Stefania Barbesta

 (Tlf.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

•  Minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere
 Ordfører: Dario Mengozzi (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 Medordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

 
- Reference: KOM(2001) 181 endelig - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001
 
- Hovedpunkter:

 
 ØSU hilser direktivforslagets målsætninger velkommen og er grundlæggende enig i forslaget, men
fremsætter visse bemærkninger til indholdet ud fra den betragtning, at minimumsvilkårene skal være
baseret på den bedste praksis og skal ses på baggrund af de grundlæggende menneskerettigheder og
indgår i en international juridisk sammenhæng. I den forbindelse er det beklageligt, at Kommissionen
ikke anvender ordet "rettigheder", men i stedet foretrækker andre omskrivninger, hvorved asylansøgeren
kommer til at fremstå som en person stort set uden rettigheder.
 
 ØSU synes, at perioden på seks måneder, efter hvilken adgang til arbejdsmarkedet ikke kan nægtes,
virker rimelig. Derimod er den ikke passende i forbindelse med erhvervsuddannelse, der bør tilbydes så
bredt som muligt.
 
 De materielle modtagelsesforhold skal skabe en levestandard, som sikrer ansøgernes og deres ledsagende
familiemedlemmers sundhed og trivsel.
 
 Hvad angår størrelsen  og formen af de ydelser, der tildeles asylansøgerne, bør der ikke være for store
forskelle medlemsstaterne imellem. Ydelserne bør fastsættes i relation til den sociale bistand og bør ikke
kunne udbetales i form af værdikuponer.
 
 Modtagelsesprocedurerne bør være så korte som muligt, således at personer, der flygter fra
undertrykkelse og forfølgelse - indtil det modsatte er bevist - ikke befinder sig i en situation uden
rettigheder i for lang tid, efter at de er ankommet til værtslandet.

 
- Kontaktperson: Pierluigi Brombo
 (Tlf. 32 2 546 97 18 - E-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)
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•  Nye rammer for samarbejde om aktiviteter vedrørende informations- og

kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union
 Hovedordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 

- Reference: KOM(2001) 354 endelig - CES 1493/2001
 
- Hovedpunkter:
 

 ØSU støtter Kommissionens målsætning om at skabe nye rammer for samarbejde om aktiviteter
vedrørende informations- og kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union, men mener ikke, der
tages tilstrækkeligt hensyn til den rolle, ØSU kan spille. Under henvisning til navnlig den nyligt
undertegnede samarbejdsprotokol for Kommissionen og ØSU opstilles der en række forslag, som
Kommissionen opfordres til at tage i betragtning.
 

- Kontaktperson: Claude Laval
 (Tlf. 00 32 2 546 92 26 - e-mail: claude.laval@esc.eu.int
 
 
 
 4. MILJØET
 Genfinde borgernes prioriteter.
 

•  Bæredygtig udvikling i Europa
 Ordfører: Ernest Erik Ehnmark (svensk medlem af Arbejdstagergruppen)
 Medordfører: Lutz Ribbe (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
- Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 1494/2001
 
- Hovedpunkter:

 I en "Opfordring til Laeken-topmødet" udtaler ØSU, at bæredygtig udvikling er en ny vision om Europas
fremtid. Det ser Laeken-erklæringen som en særlig mulighed for at skærpe visionen om bæredygtig
udvikling som en afgørende opgave for EU. ØSU mener, at der er tale om en radikal indfaldsvinkel, som
indeholder store udfordringer for samfundet, men som sigter mod at udforme politikker og
foranstaltninger, så de  imødekommer borgernes langsigtede prioriteringer. Som sådan vedrører den alle
EU's og medlemsstaternes aktiviteter og baner vej for, at borgerne kan komme tættere på EU og dets
politikker.
 
 Dette betyder, at EU's politikker skal formes nedenfra og op med bred offentlig støtte. Det kræver aktiv
inddragelse af borgerne  kombineret med velfungerende informations- og høringsprocedurer.
 
 

- Kontaktperson: Diarmid McLaughlin
 (Tlf.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
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•  Stabile produkter af humant blod eller plasma

 Ordfører: Carlos Ribeiro (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
- Reference: KOM(2001) 480 endelig - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001
 
- Hovedpunkter:
 

 Det Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder Kommissionens forslag, der sigter mod at tydeliggøre
ordlyden i direktiv 2000/70/EF.

 
- Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf.: 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

•  Økonomisk vækst, beskatning og bæredygtighed i EU's pensionssystemer
 Ordfører: Harry Byrne (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 Medordfører: Jan Jacob van Dijk (hollandsk medlem af Arbejdstagergruppen )
 
- Reference: Initiativudtalelse - CES 1490/2001
 
- Hovedpunkter:.

 
 ØSU henleder opmærksomheden på udviklingen i hhv. den demografiske struktur og
pensionssystemerne.
 
 Det glæder ØSU at bemærke, at medlemsstaterne nu aktivt er involveret i planlægning med henblik på at
gøre pensionsudgifterne mere bæredygtige. Det er uhensigtsmæssigt at foreslå fælles løsninger for
medlemsstaterne, eftersom der er så stor forskel på deres udgangspunkter.
 
 I den forbindelse mener ØSU, at medlemsstaterne bør undersøge mulighederne for at anvende
supplerende ordninger (søjle to og tre), selv om supplerende pensionsordninger ikke er et
universalmiddel.
 
 Ligesom Kommissionen mener ØSU, at pensionsordningerne også bør tilpasses efter ændringerne i
samfundet som sådant.
 
 Anvendelsen af den åbne koordinationsmetode og opstilling af fælles målsætninger med hensigtsmæssige
indikatorer giver medlemsstaterne mulighed for at udveksle erfaringer og lære af hinanden.
 
 ØSU anbefaler, at ansøgerlandene opfordres til at gennemføre en tilsvarende vurdering af deres
pensionssystemer med henblik på at vurdere, hvor bæredygtige de er på lang sigt.
 

- Kontaktperson: Alberto Allende
(Tlf.: 322 546 9679 - e-mail:alberto.allende@esc.eu.int)

* * *
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DIVERSE

DOKUMENTER TIL FORELÆGGELSE PÅ
DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I LAEKEN

•  Dokument om udvidelsesstrategien og rapport fra Kommissionen om de enkelte landes
fremskridt i optagelsesforhandlingerne
(14117/01)

•  Konklusioner om udvidelsen vedtaget af Rådet (almindelige anliggender) den 10.
december 2001
(15059/01 + REV 1 (en))

•  Rapport fra formandskabet om Den Europæiske Unions aktioner efter attentaterne i USA
(1491/1/01 REV 1)

Formandskabets rapport om ESFP
(15193/01 + COR 1 (de))

•  Formandskabets rapport om evaluering af gennemførelsen af konklusionerne fra Tammerfors
(14926/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (it))

Kommissionens meddelelse vedrørende den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende
fremskridt hen imod oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU (andet
halvår 2001)
(13554/01)

Konklusioner vedtaget af Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) om
forsyningspligtydelser
(14866/01)

•  Kommissionens rapport om forsyningspligtydelser
(13235/01

•  Formandskabets statusrapport om drøftelserne om skattepakken
(14976//01)

•  Formandskabets rapport om beskatning af energiprodukter
(13778/1/01.REV.1)

•  Formandskabets rapport om det indre marked for elektricitet og gas
(14943/01 + COR 1 (fr, es)

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4064&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4065&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4073&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4067&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1


ALMENE OPLYSNINGER 57

Bulletin 14.01.2002 - DA - PE 313.426

•  Rapport fra Rådet (økonomi og finans) om den økonomiske situation
(15232/01)

•  Rapport fra Rådet (økonomi og finans) til Det Europæiske Råd om beskatning af
renteindtægter
(15325/01 + COR 1 (fr))

•  Rådets konklusioner om miljørelaterede overordnede indikatorer for bæredygtig udvikling
med henblik på overvågning af gennemførelsen af EU-strategien for bæredygtig udvikling
(14589/01 + COR 1 (en))

•  Konklusioner vedtaget af Rådet (miljø) om strategien for bæredygtig udvikling (opfølgning af
Det Europæiske Råds møde i Göteborg med hensyn til miljøaspekterne)
(15280/01)

•  Konklusioner vedtaget af Rådet (miljø) om international styring af miljøet
(15281/01)

•  Fælles rapport fra Rådet og Kommissionen om beskæftigelsen 2001
(13421/01)

•  Beslutning truffet af Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) om
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002
(14912/01 + COR 1 (en))

•  Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelsen af
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(14911/01)

•  Konklusioner vedtaget af Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik):
Beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikken: investering i kvalitet (indikatorer for
kvaliteten i arbejdet)
(14913/01 + ADD1)

•  Meddelelse fra Kommissionen: Beskæftigelses-, social- og arbejdsmarkedspolitikken:
investering i kvalitet - Rapport fra Beskæftigelsesudvalget
(14263/01)

•  Fælles rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse og Udvalget for Økonomisk Politik
vedrørende målsætninger og arbejdsmetoder på pensionsområdet

(14098/01 + COR 1 (NL))

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
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•  Meddelelse fra Kommissionen om den fremtidige udvikling for den sociale beskyttelse på
lang sigt: Sikre og bæredygtige pensioner
(10672/01)

•  Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse om indikatorer for fattigdom og social udstødelse
(13509/01 + ADD 1 REV 2)

•  Fælles rapport fra Kommissionen og Rådet om social integration
(15223/01 01 + COR 1 (it) + COR 2 (.fr) + COR 3.(fi) + ADD 1 + ADD 2)

•  Konklusioner vedtaget af Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) om
forslaget til forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger: Parametre med
henblik på modernisering af forordning (EØF) nr. 1408/71
(15045/01 + COR 1 (en))

•  Konklusioner vedtaget af Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) om
forslaget til forordning om koordineringen af de sociale sikringsordninger: Udvidelse af
forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere (retsgrundlaget)
(15056/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen: Artikel 299, stk. 2: Gennemførelse af strategien for
bæredygtig udvikling i regionerne i den yderste periferi - Oversigt over de opnåede resultater
og arbejdsprogram med vejledende tidsplan
(150246/01)

•  Mandelkern-rapporten om administrativ forenkling
(14654/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer
(15225/01)

•  Rapport fra Kommissionen: Bedre lovgivning 2001
(15181/01)

•  Rådets forberedelser til udvidelsen: Foreløbig rapport fra generalsekretæren/den højtstående
repræsentant
(15100/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om gennemførelse af EU's fælles strategi over
for Ukraine
(15195/01)

* * *

http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4062&LANG=1
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/index_en.htm
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
http://ue.eu.int/Newsroom/related.cfm?NOREFRESH=1&MAX=1&BID=75&GRP=4080&LANG=1
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Oversigt over vedtagne beslutninger og afgørelser,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

Dette dokument er tilgængeligt på:
http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) og
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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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: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 42
Type: http:

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

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 44
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 49
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Nicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Nicolantonio@cese.europa.eu

Page: 51
Type: mailto

Old: mailto:Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:Roberto.Pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Pierluigi.Brombo@esc.eu.int
New: mailto:Pierluigi.Brombo@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:claude.laval@esc.eu.int
New: mailto:claude.laval@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:diarmid.mclaughlin@esc.eu.int
New: mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

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

Page: 59
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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