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* * *
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Forsvarspolitik
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 6/02 Brevpapir og kuverter med hoved

Nr. 9/02 Rygeforbud i kantinerne i ASP- og LOW-bygningerne mellem
kl. 12.00 og 14.30

Nr. 10/02 Kunstudstillinger og kulturelle arrangementer (COM-ART) – Lydanlæg

Nr. 11/02 Organisation af Europadagen 2002

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 spansk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES)

har i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 3, nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet
med virkning fra 12. april 2002.

Parlamentet tog dette til efterretning på mødet den 24. april 2002.

* * *

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

På mødet den 25. april 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Juan José BAYONA de PEROGORDO

var valgt i stedet for Alejandro AGAG LONGO (PPE-DE/ES) med virkning fra 24. april 2002.

* * *

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

På mødet den 24. april 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Joaquim PISCARRETA

var valgt i stedet for Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT) med virkning fra 17. april 2002.

* * *
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Ophør af et portugisisk medlems mandat i
Europa-Parlamentet

På mødet den 24. april 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Carlos COSTA NEVES (PPE-DE/PT)

var udnævnt til statssekretær for europæiske anliggender.

I henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, udløb hans mandat som medlem af Europa-Parlamentet
derfor med virkning fra 9. april 2002.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER (situationen den 02.05.2002)

Stiller Emne Nr

Christopher Heaton-Harris Finansiering af konventet P-0807/02

Emilia Müller Køb af mobiltelefon i Italien E-0808/02

Michl Ebner Definition på rå mælk E-0809/02

Michl Ebner Klart forbud mod mikrofiltrering E-0810/02

Michl Ebner Harmonisering af bestemmelser for køretøjer E-0811/02

Michl Ebner Mikrofiltrering - rå mælk E-0812/02

Glyn Ford Den italienske regering og Anden Verdenskrig E-0813/02

Camilo Nogueira Román Samhørighedsstrategier og fiskeripolitik: tilfældet Galicia E-0814/02

Camilo Nogueira Román Europæisk Agentur for Sikkerhed til Søs E-0815/02

Camilo Nogueira Román Galicias udvikling og eksemplet Irland E-0816/02

Camilo Nogueira Román Paralleløkonomi i Spanien E-0817/02

Camilo Nogueira Román Demografisk tilbagegang og arbejdsløshed i Galicia E-0818/02

Camilo Nogueira Román USA's og Ruslands militæraktion i Pankissi-dalen
(Georgien) ved grænsen til Tjetjenien

E-0819/02

Sebastiano Musumeci Illegale indvandreres forlis - anmodning om oprettelse af
en kriseenhed

P-0820/02

Maria Sanders-ten Holte Luftfartsselskabers omkostninger i forbindelse med
sikkerhedspersonale på fly efter den 11. september

P-0821/02

María Sornosa Martínez Regulering og urbanisering af rio Barxell i Alcoy
(Alicante)

P-0822/02

Karl von Wogau Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler E-0823/02

Karl von Wogau Ombytning af et fransk kørekort i Tyskland E-0824/02

Chris Davies Jim Currie P-0825/02

Maurizio Turco Oplysninger med status over de af OLAF foretagne
undersøgelser

P-0826/02

Stavros Xarchakos Ansættelser i Generaldirektoratet for Uddannelse og
Kultur

E-0827/02
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Salvador Garriga Polledo Skoleundervisning med henblik på at fremme interessen
for deltagelse i erhvervslivet

E-0828/02

Salvador Garriga Polledo Mangelfuld produktivitet E-0829/02

Salvador Garriga Polledo Europæisk oversigt over virksomheder, som er tilknyttet
det alternative net til bilæggelse af tvister (EEJ)

E-0830/02

Spørgsmål annulleret E-0831/02

Jorge Hernández Mollar Pligt til installering af solceller på nye bygninger E-0832/02

Jorge Hernández Mollar Spanien kræver en sukkerkvote svarende til landets
forbrug

E-0833/02

Esko Seppänen Ophugning af fiskerfartøjer E-0834/02

Colette Flesch Stigning af antallet af fastansatte oversættere i
Kommissionen

E-0835/02

Spørgsmål annulleret E-0836/02

Caroline Jackson EF-traktatens artikel 151 og kulturarven - samordnet
indsats uden for EU

E-0837/02

Caroline Jackson EF-traktatens artikel 151 og kulturarven - budgetmæssige
aspekter

E-0838/02

Caroline Jackson EF-traktatens artikel 151 og kulturarven - forbindelser
med andre europæiske organer

E-0839/02

Caroline Jackson EF-traktatens artikel 151 og kulturarven - forbindelser
med tredjelande

E-0840/02

Caroline Jackson EF-traktatens artikel 151 og kulturarven - EU-
institutionernes reaktion

E-0841/02

Jan Andersson og Peter Skinner "Reprendre - City of Tomorrow"-projektet og
ansøgningsfrister

E-0842/02

Isidoro Sánchez García Naturkatastrofer i Latinamerika E-0843/02

Gabriele Stauner Finansiering af Berlaymont-Bygningens istandsættelse E-0844/02

Antonios Trakatellis Forbud mod indgåelse af offentlige kontrakter med
medievirksomheder

E-0845/02

Glyn Ford Partrawl og døde delfiner E-0846/02

Mary Banotti Lufthavnsafgifter E-0847/02

Glenys Kinnock Diamanter E-0848/02

Rosa Miguélez Ramos Mobning på arbejdspladsen E-0849/02

Rosa Miguélez Ramos Seksuel chikane på arbejdspladsen E-0850/02
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Maurizio Turco Mængden af nikkel og tributyltin (TBT) i euromønter og -
sedler og følgerne for menneskers sundhed

E-0851/02

Jan Wiersma Spejle, som dækker den blinde vinkel E-0852/02

Maria Sanders-ten Holte Kontoret for teknisk bistand for Leonardo-, Socrates- og
Ungdom for Europa-programmerne

E-0853/02

Camilo Nogueira Román Chiles forbud mod, at Fællesskabets flåde, der driver
fiskeri i internationale farvande, anløber chilenske havne

E-0854/02

Camilo Nogueira Román Adgang til internet i de galiciske landdistrikter E-0855/02

Camilo Nogueira Román Drab begået af Ariel Sharons tropper i de palæstinensiske
flygtningelejre

E-0856/02

Camilo Nogueira Román Anvendelse af strukturfondene til fortrinsvis
erhvervsuddannelse og F&U - Galicia

E-0857/02

Camilo Nogueira Román Tilsagn om finansiel støtte fra EU til samarbejdet med de
fattigste eller mindst udviklede lande og Spanien

E-0858/02

Camilo Nogueira Román Drab begået af Ariel Sharon i Ramallah E-0859/02

Camilo Nogueira Román Reformen af den fælles fiskeripolitik og nødvendigheden
af, at der opnås politisk enighed i Rådet om fjernelse af de
privilegier og den forskelsbehandling, der i dag
kendetegner den fælles fiskeripolitik

E-0860/02

Lord Inglewood Det europæiske kunstmarked P-0861/02

Karl-Heinz Florenz Gennemførelse af artikel 7 i direktiv 91/271/EØF - forbud
mod udledning af husspildevand i gylle- og ajlebeholdere
til anvendelse i landbruget

E-0862/02

Herman Vermeer Uproportionalt og diskriminerende belgisk
trafikbødesystem

P-0863/02

Graham Watson Mulige skadevirkninger af xanthin oxidase i mælk E-0864/02

Matti Wuori Stabiliserings- og associeringsforhandlinger med
Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ) og samarbejde
med Den Internationale Krigsforbryderdomstol
vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

E-0865/02

Francis Decourrière Virksomhedsovertagelse - den franske lovgivning E-0866/02

Erik Meijer Hvervning af studerende fra andre medlemsstater som et
middel til en mere omfattende finansiering af nationale
uddannelsesinstitutioner

E-0867/02

Jonas Sjöstedt Kontrol af badevandskvaliteten E-0868/02

Jonas Sjöstedt Pesticider i grundvandet E-0869/02
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Jonas Sjöstedt Undersøgelse af eventuel overtrædelse af
konkurrencebestemmelserne

E-0870/02

Jonas Sjöstedt Cyklamat - en fare for sundheden? E-0871/02

Jonas Sjöstedt Beskyttede fuglearter E-0872/02

Jonas Sjöstedt EU's fremtidige fiskeriaftaler E-0873/02

Jonas Sjöstedt Samarbejdsorganisationen IATA E-0874/02

Jonas Sjöstedt Statslige lånegarantier E-0875/02

Jonas Sjöstedt Kommissionens undersøgelse af Telias bredbåndstakster E-0876/02

Jonas Sjöstedt Tildeling af UMTS-licenser i Sverige E-0877/02

Marit Paulsen Overtrædelse af beslutning 2000/766/EF (forbud mod
forarbejdet animalsk protein)

P-0878/02

Anna Karamanou Mishandling af mindreårige i albanske fængsler E-0879/02

Anna Karamanou Mishandling af mindreårige i albanske fængsler E-0880/02

Patricia McKenna Algeriets afslag på at udstede visa til et EU-ekspertudvalg E-0881/02

Patricia McKenna Algeriets afslag på at udstede visa til et EU-ekspertudvalg E-0882/02

Elizabeth Lynne Kommissionens reaktion på EF-Domstolens dom af
13.12.2001 i sag C-1/00

E-0883/02

Laura González Álvarez Omfartsvejen ved Arbón (Asturien, Spanien) E-0884/02

Marjo Matikainen-Kallström Definition af affald og biprodukter E-0885/02

Marjo Matikainen-Kallström Frankrig og det indre marked for energi E-0886/02

Miquel Mayol i Raynal Officielt sprog i Italien E-0887/02

Cristiana Muscardini "Il Forteto" E-0888/02

Antonio Mussa Den fremtidige situation for sundhedsvæsenet i
medlemsstaterne efter udvidelsen af Den Europæiske
Union

E-0889/02

Antonio Di Pietro Beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed E-0890/02

Emmanouil Bakopoulos Regelmæssige møder mellem Prodi og Schröder P-0891/02

Jules Maaten Grænseoverskridende kontraktindgåelse med
praktiserende læger

P-0892/02

Paul Lannoye Partnerskabsaftale mellem ADP og SAB P-0893/02

Freddy Blak Urimelige konkurrencevilkår i fodboldens verden P-0894/02

Herbert Bösch Antal ansatte i toldvæsenerne i EU E-0895/02
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Bernd Lange OBD-direktivet (98/69/EF) E-0896/02

Stavros Xarchakos Afbrydelse af obligatorisk skolegang E-0897/02

Baroness Sarah Ludford Eksport af levende kvæg til tredjelande E-0898/02

Richard Corbett Angivelige forfølgelser i Laos E-0899/02

Richard Corbett Federal Mogul Friction Products Ltd. E-0900/02

Alexander de Roo Miljømæssige indvirkninger af bygningen af landevej N-
430, Extremadura, Spanien

E-0901/02

Esko Seppänen Reduktion af saldoen for uindfriede bevillinger (UF) E-0902/02

Esko Seppänen Salgsfremme af landbrugsprodukter E-0903/02

William Newton Dunn Momssatser for synshandicappedes køb P-0904/02

Bart Staes Udstedelse af patent til firmaet Myriad Genetics P-0905/02

Karla Peijs Forskelsbehandling af udlændinge i det belgiske
trafikbødesystem

P-0906/02

Luciana Sbarbati Regenerering af olieaffald P-0907/02

Brigitte Langenhagen Efterfølgende fortoldning af fiskeriprodukter fra Norge E-0908/02

Brigitte Langenhagen Hvalfangst på Færøerne E-0909/02

Gabriele Stauner og Paul Rübig SAPARD-midler til Polen E-0910/02

Hiltrud Breyer Forhandling af Noni-produkter E-0911/02

Emmanouil Bakopoulos Et europæisk sygesikringskort E-0912/02

Emmanouil Bakopoulos Problemer med levnedsmiddelhygiejnen E-0913/02

Konstantinos Hatzidakis Problemer med elektronisk indgivelse af selvangivelser
via TAXISNET

E-0914/02

Stavros Xarchakos Opførelse af Akropolis-museet E-0915/02

Emmanouil Bakopoulos Reform af Rådet E-0916/02

Giles Chichester SIDEX E-0917/02

Struan Stevenson Eksport af oksekød og levende kvæg til Mellemøsten og
Nordafrika

E-0918/02

Proinsias De Rossa Forurening af Lough Sheelin, County Cavan, Irland P-0919/02

Monica Frassoni Bæredygtighedsundersøgelse (SIA) i forbindelse med
handelsaftaler

P-0920/02

Nuala Ahern Udnævnelse af den tidligere generaldirektør i
Kommissionens GD for miljø til bestyrelsesmedlem i
BNFL

P-0921/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 17

Bulletin 13.05.2002 - DA - PE 313.430

Ilda Figueiredo Midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien P-0922/02

Daniela Raschhofer Transport af afdøde inden for Den Europæiske Union E-0923/02

Gabriele Stauner Udsendelse af en vicegeneraldirektør for Kommissionen
til Miami

E-0924/02

Emmanouil Bakopoulos Indbringelse af Grækenland for De Europæiske
Fællesskabers Domstol

E-0925/02

Richard Howitt Etniske mindretals ret til at få tildelt licenser i St. Lucia E-0926/02

Roger Helmer Informationsprogrammer om euroen og EU, som er rettet
mod medlemsstaterne og tredjelande og finansieres af
Kommissionen

E-0927/02

Bart Staes Prisstigninger som følge af indførelsen af euroen E-0928/02

Bart Staes Kartelundersøgelse af producenter af gipsplader E-0929/02

Bart Staes Tilladelse til fældning af regnskov i Den Demokratiske
Republik Congo

E-0930/02

Bart Staes Undersøgelse angående et coltan-kartel E-0931/02

Ilda Figueiredo Midlertidig beskyttelsesforanstaltning for
skibsbygningssektoren

E-0932/02

Pat Gallagher Medlemsstaternes lovgivning om sundhed og sikkerhed
for selvstændige erhvervsdrivende

P-0933/02

Paul Rübig Fremskyndet udvidelse af PANKUM-zonen til
Sydøsteuropa

E-0934/02

Paul Rübig Grænseoverskridende ligtransport inden for EU E-0935/02

Elspeth Attwooll Velfærd for intensivt opdrættet fisk E-0936/02

Monica Frassoni Kontaktpunkter for OECD-retningslinjer for
multinationale virksomheder

E-0937/02

Robert Sturdy Klassificering af væddeløbshunde (greyhounds) E-0938/02

Christopher Huhne Varemærkerettigheder E-0939/02

Bart Staes Udslip af giftige gasser fra forbrændingsanlægget i
Reggio Emilia  mellem den 1. januar  og den 10. februar
2002

E-0940/02

Bart Staes Sprogdiskriminering - personer med engelsk som
modersmål

E-0941/02

Nelly Maes Den hydrologiske situation i det nordvestlige Slovakiet E-0942/02

Ilda Figueiredo Anlægning af vej E-0943/02

Ilda Figueiredo Europaskoler E-0944/02
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Francesco Fiori Afgift for opdrættere af fuldblodsheste ("Foal Levy") P-0945/02

Marie Isler Béguin Sikkerhed til søs E-0946/02

Marie Isler Béguin Sikkerhed til søs E-0947/02

Konstantinos Hatzidakis Manglende overholdelse af Fællesskabets retsakter i EU's
medlemsstater

E-0948/02

Konstantinos Hatzidakis Grækenlands manglende overholdelse af Fællesskabets
retsakter om beskatning

E-0949/02

Konstantinos Hatzidakis Grækenlands manglende overholdelse af Fællesskabets
retsakter om det indre marked

E-0950/02

Konstantinos Hatzidakis Grækenlands manglende overholdelse af Fællesskabets
retsakter om offentlig sundhed og forbrugerbeskyttelse

E-0951/02

Konstantinos Hatzidakis Manglende overholdelse i Grækenland af EU's
miljølovgivning

E-0952/02

Nuala Ahern Uheld i Sellafield E-0953/02

Pat Gallagher Sundhed og sikkerhed inden for landbruget E-0954/02

Gilles Savary Afgifter på infrastrukturer E-0955/02

Gilles Savary Støtte til finansiering af infrastrukturprojekter E-0956/02

Miquel Mayol i Raynal Via Verda St. Llorenç-Collserola E-0957/02

Manuel dos Santos Lufthavn i Ota P-0958/02

Astrid Thors Forskeres ret til opfindelser P-0959/02

Bernd Lange Forordning (EØF) 2092/91 - Overgangsperioder for
økologisk fremstillede frø

P-0960/02

Reinhold Messner Diskriminering af handicappede E-0961/02

Gabriele Stauner Eventuelle tilfælde af nepotisme i forbindelse med EU-
midler i Schwerin

E-0962/02

Gabriele Stauner PerryLux-sagen/efterforskning i forbindelse med tidligere
medarbejdere i OLAF

E-0963/02

Anna Karamanou Rammeafgørelse om seksuel udnyttelse af børn og
børnepornografi

E-0964/02

Elizabeth Lynne Kommissionens høringsdokument om direktiver efter den
nye metode

E-0965/02

Lousewies van der Laan Intern revisionstjeneste E-0966/02

Eurig Wyn Fangst af og drab på delfiner i Devon og Cornwall E-0967/02

Glyn Ford Handicappedes rettigheder E-0968/02
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Glyn Ford Handicappedes rettigheder E-0969/02

Glyn Ford Handicappedes rettigheder E-0970/02

Roberto Bigliardo Afgift på italiensk vin E-0971/02

Nelly Maes Kommissionens kontrol af strukturfondene i provinsen
Henegouwen

E-0972/02

Jules Maaten Europols aflytningspraksis E-0973/02

Brian Crowley Krise i Madagaskar P-0974/02

Sérgio Marques Madeiras internationale handelscenter (CINM) P-0975/02

Ian Hudghton Frankrigs importforbud mod britisk oksekød P-0976/02

Herbert Bösch Undersøgelser mod tidligere medarbejdere ved Kontoret
for Bekæmpelse af Svig

E-0977/02

Herbert Bösch Bevilling af statsstøtte til svævebaner i Italien og Østrig E-0978/02

Herbert Bösch Tjenesterejser for tjenestemænd i Kontoret for
Bekæmpelse af Svig OLAF

E-0979/02

Stavros Xarchakos Driften af europaskolerne E-0980/02

Stavros Xarchakos Lossepladser i Grækenland og ødelæggelse af
arkæologiske steder

E-0981/02

Íñigo Méndez de Vigo Adoption af rumænske børn til udlandet E-0982/02

Geneviève Fraisse Integration af kønsspecifikke indikatorer i
Kommissionens evalueringsrapporter om gennemførelse
af charteret om små virksomheder

E-0983/02

Cristiana Muscardini Direktiv om olieaffald E-0984/02

Toine Manders Skadelig skattekonkurrence E-0985/02

Sérgio Marques Første interimsrapport om samhørigheden E-0986/02

Godelieve Quisthoudt-Rowohl Opfølgningsbestemmelser til forordning nr. 3528/86 om
1986 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod
luftforurening

E-0987/02

Daniela Raschhofer Udvidelsen og Østrigs landbrug E-0988/02

Paul Rübig Evaluering af radioaktiv stråling E-0989/02

Paul Rübig ILO-Verdenskommission E-0990/02

Dana Scallon Affaldshåndtering i Irland E-0991/02

Christopher Huhne Non-faktor serviceydelser E-0992/02

Christopher Huhne Handel E-0993/02
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Christopher Huhne Handel med varer og non-faktor serviceydelser E-0994/02

Jillian Evans Lovgivningsområder E-0995/02

Eurig Wyn Transport af levende dyr fra Sydamerika E-0996/02

Alexander de Roo og Monica
Frassoni

Udvikling af Tajo-La Mancha vandbygningsprojekt efter
bilag II i den nationale spanske vandplan

E-0997/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adoptioner af rumænske børn E-0998/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adoptioner af rumænske børn E-0999/02

José Gil-Robles Gil-Delgado Internationale adoptioner af rumænske børn E-1000/02

Carlos Bautista Ojeda Rydning af skoven Bosque de Niebla i Alcornocales
(Spanien)

E-1001/02

María Valenciano Martínez-Orozco Ensartede indikatorer for kønsrelateret vold E-1002/02

María Valenciano Martínez-Orozco Opfyldelse af de forpligtelser, der er indgået over for
kvinderne i Afghanistan i forbindelse med landets
genopbygning

E-1003/02

María Valenciano Martínez-Orozco Opfyldelse af de forpligtelser, der er indgået over for
kvinderne i Afghanistan i forbindelse med landets
genopbygning

E-1004/02

Hanja Maij-Weggen Økonomisk støtte fra Kommissionen til Acharavi (Korfu)
til oprettelse af et dyreasyl og til opførelse af et
laboratorium

E-1005/02

Albert Maat Gennemførelse af omstruktureringsplanen som følge af
den manglende fornyelse af fiskeriaftalen med Kongeriget
Marokko

E-1006/02

Bart Staes Udvidelsesforhandlingerne, landbruget og Sapard-
programmet

E-1007/02

Paulo Casaca Fødevarer indeholdende legetøj E-1008/02

Spørgsmål annulleret P-1009/02

Paulo Casaca Dårlig forvaltning af venskabsbyprogrammet P-1010/02

Alexandros Alavanos Driften af det medfinansierede selskab "Tipopiitiria
Thivas"

P-1011/02

Daniel Hannan Forsinkelse i besvarelsen af spørgsmål om budget for og
udgifter til konventet

P-1012/02

Hans-Peter Martin Kontrol af firmasammenslutninger (mergers) 2001 P-1013/02

Gary Titley Konkurrencepolitik på energimarkedet P-1014/02
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W.G. van Velzen Artiklen i Financial Times af 27. marts 2002, hvorefter
Kommissionen vil gribe ind over for operatørers call
termination priser

P-1015/02

Dirk Sterckx Anvendelse af den såkaldte jordbærforordning på
Frankrigs hindringer for varetransporten ad jernbane
gennem Kanaltunnelen

P-1016/02

Francesco Speroni Begrænsninger for brugen af checks udstedt i euro P-1017/02

Philip Bradbourn Evaluering af vandkvalitet P-1018/02

Charles Tannock Regionalpolitik navnlig vedrørende Slovakiet og andre
ansøgerlande

E-1019/02

Joan Colom i Naval Gennemførelse af budgetposterne B2-1411 og B5-3003 E-1020/02

Brice Hortefeux Støjgener fra lufttrafikken E-1021/02

Bartho Pronk og andre Opfølgning af skriftlig forespørgsel E-2069/01 vedrørende
fri bevægelighed for skibskaptajner

E-1022/02

Christopher Huhne Oplysninger om medlemsstaternes offentlige finanser P-1023/02

Claude Moraes Fri bevægelighed for personer og ydelser ved dødsfald i
EU

P-1024/02

Emmanouil Bakopoulos Begivenhederne i Mellemøsten P-1025/02

Klaus-Heiner Lehne Diskriminering ved indførelse af lokale
miljøbestemmelser i fire svenske byer

E-1026/02

Helmuth Markov Tilbagebetaling af støtte E-1027/02

Anna Karamanou 14 pigers tragiske død i Saudiarabien E-1028/02

Anna Karamanou 14 pigers tragiske død i Saudiarabien E-1029/02

Michiel van Hulten Udnævnelse af ledende tjenestemænd i Rådet E-1030/02

Philip Bushill-Matthews Menneskerettigheder E-1031/02

Elizabeth Lynne Ødelæggelse af værdifulde levesteder for vilde dyr og
planter i hele Øst- og Centraleuropa som følge af
udviklingen i transportinfrastrukturen

E-1032/02

Christopher Huhne Indberetning af oplysninger vedrørende offentlige finanser E-1033/02

Daniel Hannan Ubesvarede spørgsmål om ECB's rolle i kampagne for
euroen i Storbritannien

E-1034/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adoptioner i Rumænien E-1035/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Adoptioner af børn i Rumænien E-1036/02

Daniel Varela Suanzes-Carpegna Rejefiskeriet ved Svalbard E-1037/02
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Theresa Zabell Internationale adoptioner i Rumænien E-1038/02

Theresa Zabell Internationale adoptioner i Rumænien E-1039/02

Theresa Zabell Internationale adoptioner i Rumænien E-1040/02

Jules Maaten Pligt til at offentliggøre årsregnskaber på Internettet P-1041/02

José Pomés Ruiz EuroNews og Gara - de eneste nyhedsmedier i Spanien,
der ikke omtaler ETA som terrorbevægelse

P-1042/02

Antonios Trakatellis Forvaltning af vandressourcer i Grækenland P-1043/02

Theresa Zabell Sportslicenser P-1044/02

Raina Echerer Nye udlændingelove i Østrig og Schengen-reglerne E-1045/02

Raina Echerer Nye udlændingelove i Østrig og Schengen-reglerne E-1046/02

Elisabeth Schroedter Udvinding af grus i habitatområde nr. 49, det
nordrügenske nor-landskab (Neuendorfer Wieck) i
Mecklenburg-Vorpommern

E-1047/02

Chris Davies Kommissionens foranstaltninger i forbindelse med fangst
af hajer

E-1048/02

Claude Moraes Fri bevægelighed for personer og ydelser ved dødsfald i
EU

E-1049/02

Christopher Heaton-Harris Egne indtægter, herunder transportsystemet E-1050/02

Graham Watson Israels ødelæggelse af EU-støttede projekter E-1051/02

Laura González Álvarez Planer om etablering af en losseplads i Los Arcos (i
Navarra i Spanien)

E-1052/02

Laura González Álvarez Luft- og støjforurening i Logrezana (Carreño i Asturien i
Spanien)

E-1053/02

Generoso Andria og Giuseppe
Nisticò

Lossepladsen "La Marcas" indvirkning på miljøet E-1054/02

W.G. van Velzen Sammensætningen af Independent Regulators Group E-1055/02

Michiel van Hulten Undersøgelse af karteldannelse mellem nederlandske
bryggerier

E-1056/02

Ilda Figueiredo Informationspolitikken om ændringen af den fælles
fiskeripolitik

E-1057/02

Ilda Figueiredo Støtte til kystfiskeri og småfiskeri E-1058/02

Camilo Nogueira Román Forskelsbehandling af landbofamilier ved anvendelsen i
Spanien af EUGFL, Garantisektionen: Galicien

E-1059/02

Alexandros Alavanos Standsning af krigshandlingerne i Irak E-1060/02
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Stavros Xarchakos Udveksling af data mellem nationale myndigheder
(I.D.A.)

E-1061/02

Stavros Xarchakos EU-organernes hjemsteder E-1062/02

Stavros Xarchakos EU-organernes hjemsteder E-1063/02

Stavros Xarchakos Beskyttelse af oldsagerne på de europæiske museer E-1064/02

Glyn Ford Gengældelsesforanstaltninger over for USA E-1065/02

Glyn Ford Gengældelsesforanstaltninger over for USA E-1066/02

Glyn Ford Ændringer i de amerikanske indvandringsbestemmelser
og eventuel afskaffelse af ordningen om dispensation for
EU-statsborgere i forbindelse med visumkrav

E-1067/02

Glyn Ford Pas, biometriske data og databeskyttelse E-1068/02

Glyn Ford Nikkel-cadmium-batterier E-1069/02

Chris Davies Skibssikkerhed E-1070/02

Glenys Kinnock Fiskeriaftaler i Stillehavsregionen E-1071/02

Erik Meijer Import af træbregnen Dicksonia antarctica og den dermed
forbundne trussel for arten

E-1072/02

Juan Ojeda Sanz Udlændinges adoptioner i Rumænien E-1073/02

Monica Frassoni Ridecentret "Horse Country" i en lokalitet af betydning
for Fællesskabet ved San Vero Milis i Oristano

E-1074/02

Erik Meijer Det øgede antal misdannede børn som følge af
forureningen med det kvindelige kønshormon østrogen i
drikkevand fra floder

E-1075/02

Erik Meijer Forskellige grader af resistens mod sygehusbakterien
staphylococcus aureus og udebleven hospitalsbehandling
på grund af karantæne

E-1076/02

Erik Meijer Amerikansk pres på EU for at begrænse
menneskerettighederne gennem en tilpasning af
bestemmelserne vedrørende strafferet og retsforfølgning

E-1077/02

Erik Meijer Grænseoverskridende jernbaneforbindelse Groningen -
Bremen - langvarig forsinkelse af den nye strækning
mellem Nieuweschans og Leer

E-1078/02

Erik Meijer Grænseoverskridende jernbaneforbindelse Groningen-
Bremen; forsøget på genoptagelse af driften, der fortsat
mislykkes på grund af modstridende interesser

E-1079/02
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Erik Meijer Grænseoverskridende jernbaneforbindelse Groningen-
Bremen; forsøget på at finde en publikumsvenlig og
hensigtsmæssig løsning på genoptagelsen af driften

E-1080/02

Erik Meijer Usikkerheden i forbindelse med den langsommelige
renovering, finansieringen og den fremtidige anvendelse
af Berlaymont-Bygningen i Bruxelles

E-1081/02

Jules Maaten Antibiotika i honning og andre fødevarer E-1082/02

Bart Staes Hindring af overtrædelse af habitat-, fugle- og VVM-
direktiverne i forbindelse med genoptagelsen af arbejdet
på Deurganck-dokken

E-1083/02

Bart Staes Genoptagelse af arbejdet på Deurganck-dokken og de
kompensationsforanstaltninger, de flamske myndigheder
har bebudet

E-1084/02

Konstantinos Hatzidakis Finansiering af programmer under
fællesskabsstøtterammen for Grækenland

E-1085/02

Konstantinos Hatzidakis Fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af
programmerne "Udvikling af Landbruget" og "Fiskeri"
under den tredje fællesskabsstøtteramme i Grækenland

E-1086/02

Konstantinos Hatzidakis Gennemførelsen af de regionale operationelle programmer
i Grækenland

E-1087/02

Emmanouil Bakopoulos Ændring af kilometertællere i personbiler E-1088/02

Emmanouil Bakopoulos Ulovlig import af hunde i Belgien E-1089/02

Emmanouil Bakopoulos Indbringelse af medlemsstater for Domstolen for
manglende gennemførelse af direktiv 98/84/EF

E-1090/02

Lousewies van der Laan, Emilio
Menéndez del Valle og Andrew
Duff

Våbenembargo over for Israel E-1091/02

Glenys Kinnock AVS-EU's platform for lokale regeringer E-1092/02

Adriana Poli Bortone Prioriteter i Kommissionens transportpolitik E-1093/02

Paulo Casaca Instituttet for beskæftigelse og erhvervsuddannelse i
Madrid (IMEFE) og dets forvaltning af ESF

E-1094/02

Luigi Cocilovo Manglende overholdelse af de europæiske direktiver om
vurdering af miljøindvirkning

P-1095/02

Rainer Wieland Diskriminering af tyskere i østrigske jagtområder P-1096/02

Gerhard Schmid Ungarn på listen over ikke-samarbejdsvillige lande i
forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge

P-1097/02
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Antonios Trakatellis Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under
arbejdet at være udsat for asbest

E-1098/02

Alexandros Alavanos Tilbagebetaling af skat og afgørelsen fra De Europæiske
Fællesskabers Domstol i sag C-249/00

E-1099/02

Charles Tannock Bifangster af delfiner og andre hvaler i europæiske
farvande, navnlig de stigende bifangster som følge af
anvendelse af flydetrawl

E-1100/02

Daniel Hannan Kæmpeskulpturer på Sicilien E-1101/02

Carlos Bautista Ojeda Internationale adoptioner Spanien/Rumænien E-1102/02

María Valenciano Martínez-Orozco
og Anna Terrón i Cusí

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af handel med
mennesker

E-1103/02

Isidoro Sánchez García Politiske foranstaltninger med henblik på at skabe
afklaring af situationen mellem De Kanariske Øer og
Marokko

E-1104/02

Christopher Huhne Regionale BNP-tal E-1105/02

Christopher Huhne Eksport af varer og tjenester E-1106/02

Graham Watson Stigning i antallet af døde delfiner E-1107/02

Alexandros Alavanos Foranstaltninger imod den israelske regering E-1108/02

Christos Zacharakis og
Konstantinos Hatzidakis

Sikring af beskyttelsen af menneskerettighederne i
Algeriet

E-1109/02

Christos Zacharakis og
Konstantinos Hatzidakis

Sikring af beskyttelsen af menneskerettighederne i
Algeriet

E-1110/02

Ioannis Marinos Nytten af udviklingen af "Galileo" E-1111/02

Richard Corbett Handelsforbindelser (USA, Singapore og EU) E-1112/02

Carlos Bautista Ojeda Situationen for det lokalt ansatte personale fra det spanske
forsvarsministerium, som arbejder for de amerikanske
styrker i Spanien

E-1113/02

Luigi Cocilovo Lovgivningsforanstaltninger planlagt af Kommissionen
som reaktion på EF-Domstolens dom af 15. januar 2002
(sag C-55/2000)

E-1114/02

Lousewies van der Laan Den nederlandske lov om narkotikakurerer - en
overtrædelse af den europæiske
menneskerettighedskonvention

E-1115/02

Astrid Thors Svindel med kreditkort i forbindelse med e-handel E-1116/02

Dana Scallon Salg af tidlige porrer i kolonialforretninger i henhold til
EF-forordning 2396/2001

P-1117/02
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André Brie Reaktion på en udtalelse fra den britiske forsvarsminister,
Geoff Hoon, om Det Forenede Kongeriges politik over for
Irak og den mulige anvendelse af kernevåben

P-1118/02

Bartho Pronk Bilag II a til artikel 10a i forordning 1408/71 P-1119/02

Heinz Kindermann EU-støtte til fremme og anvendelse af økologisk
bæredygtige fiskerimetoder og -teknikker

P-1120/02

Johannes Swoboda EU-ordninger til fordel for kollegier E-1121/02

Herbert Bösch Transport af lig E-1122/02

Herbert Bösch Ophævelse af kravet om, at køretøjer skal være forsynet
med en motorvejsvignet på strækning S 16

E-1123/02

Christopher Heaton-Harris PROMEURO E-1124/02

Isidoro Sánchez García Adoption af rumænske børn E-1125/02

Astrid Lulling Forskelle mellem afgiftsfrie engrospriser i Den
Europæiske Union

E-1126/02

Luciana Sbarbati Fiskeri og havressourcer E-1127/02

Erik Meijer Problemer med drikkevandsforsyningen i Nederlandene
som følge af den tiltagende kemiske forurening af Rhinen

E-1128/02

Erik Meijer Manglende offentlighed og sammenlignelighed i den
finansielle forvaltning af tilskud i forskellige dele af
samme Euregio

E-1129/02

Spørgsmål annulleret E-1130/02

Brian Simpson Finansiel støtte til det italienske luftfartsselskab Alitalia E-1131/02

Bart Staes Gennemskuelighed i drøftelserne i STAR 21 P-1132/02

Ioannis Marinos Hjemtransport af lig inden for Fællesskabet E-1133/02

Alexandros Alavanos Omkostninger ved forvaltning af landbrugsstøtte E-1134/02

Stavros Xarchakos Kommissær Pattens synspunkter vedrørende Albanien E-1135/02

Glenys Kinnock og Eluned Morgan Handel med hunde- og katteskind E-1136/02

Elspeth Attwooll Bevarelse af dygongen og internationale fiskeriaftaler E-1137/02

Erik Meijer Forskydning af den israelske regerings politik for fredelig
sameksistens med en ligeværdig palæstinensisk stat til
fortsat overmagt

E-1138/02

Erik Meijer EU-foranstaltninger med henblik på rent faktisk at
imødegå Israels vedvarende kolonisering, ødelæggelse og
fordrivelse i de palæstinensiske områder

E-1139/02
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Erik Meijer Den polske økonomis tiltagende afhængighed af
landbruget og den internationale vejgodstransport på
grund af en tilbagegang i stålindustrien

E-1140/02

Erik Meijer Fjernelse af personer fra boliger, husvildesituationen og
fremme af etniske konflikter som følge af den eksterne
indblanding i begge delrepublikker Bosnien-Herzegovina

E-1141/02

Carlos Lage Fødevarer, som indeholder genstande E-1142/02

Jonas Sjöstedt Omkostninger i forbindelse med lægemidler i fremtiden P-1143/02

William Newton Dunn Statsstøtte P-1144/02

Stavros Xarchakos Kommissionens ansattes manglende brug af deres
modersmål

P-1145/02

Niels Busk Vandrammedirektivet P-1146/02

Jens-Peter Bonde Internationale standarder for fødevarer E-1147/02

Michl Ebner Alpekonventionen E-1148/02

Michl Ebner Alpekonventionen - Italien E-1149/02

Michl Ebner Europæisk år for bøger og læsning E-1150/02

Erik Meijer Striden om handel med kunstværker mellem USA og EU
og alternative metoder til fastholdelse af den europæiske
andel

E-1151/02

Dominique Vlasto Undtagelse for cadmium og nikkel i batterier til elektriske
køretøjer i forbindelse med bilag II i direktiv 2000/53/EF
om udrangerede køretøjer

E-1152/02

Sebastiano Musumeci Genbeplantning af dyrkningsarealer på Sicilien P-1153/02

Jorge Hernández Mollar Kommissionens deltagelse i den 5. internationale
avocadokongres

E-1154/02

Jorge Hernández Mollar En summarisk inddrivelsesprocedure på EU-plan E-1155/02

Jorge Hernández Mollar Landsbyer uden broforbindelse i provinsen Málaga
(Spanien)

E-1156/02

Salvador Garriga Polledo Fri bevægelighed i EU's medlemsstater for såvel
studerende som lærere

E-1157/02

Salvador Garriga Polledo Bedømmelse af matematikundervisningen i EU E-1158/02

María Sornosa Martínez Hvor langt er Kommissionen nået i sin undersøgelse af
udbruddet af legionærsyge i Alcoy (den selvstyrende
provins Valencia Spanien)

P-1159/02

Nelly Maes Våbenembargo mod Israel: Indstilling af det militære
samarbejde med Israel

P-1160/02
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Christopher Heaton-Harris GD-revisionserklæringer E-1161/02

Mihail Papayannakis Et overdimensioneret svineavlsanlæg E-1162/02

Luis Berenguer Fuster Sag vedrørende offentlig støtte til temaparken "Terra
Mítica" - lån ydet af den spanske stat

E-1163/02

Bart Staes Gennemførelse af projektet "frivillige turistførere" i
kommunen Casina

E-1164/02

Camilo Nogueira Román Manglende opfyldelse af saneringsprogrammet 2001 for
dyrebesætninger i Galicien - De galiciske myndigheders
afskedigelse af veterinærer beskæftiget med denne
sanering

E-1165/02

Cecilia Malmström Møbeldirektivet E-1166/02

Rolf Berend Det indre marked for elektricitet og naturgas E-1167/02

Ruth Hieronymi Den ledige stilling som direktør for Europa-
Kommissionens Repræsentation i Bonn

P-1168/02

Antonios Trakatellis Spredning af farlige stoffer i havområder i Grækenland E-1169/02

Ioannis Averoff og Konstantinos
Hatzidakis

Bygning af Athens sporvogn E-1170/02

Carmen Cerdeira Morterero Den Europæiske Unions deltagelse i internationale
topmøder

E-1171/02

Esko Seppänen Arbejdstid og ferie for Kommissionens tjenestemænd E-1172/02

Nelly Maes Våbenembargo mod Israel: Indstilling af det militære
samarbejde med Israel

E-1173/02

Toine Manders Medievirksomheders magtposition E-1174/02

Erik Meijer og Herman Schmid Overførsel af betalinger fra EU via den såkaldte
"remittance bank" Al Barakaat og følgerne af de
hindringer, FN's sanktionskomité skaber

E-1175/02

Mogens Camre Muslimske imamers voldsopfordringer E-1176/02

Mogens Camre Muslimske imamers voldsopfordringer E-1177/02

Anneli Hulthén Fragt med skib af margarinefedt i kemikalietanke E-1178/02

Jonas Sjöstedt Trykning af cirkapriser på bøger som sælges på det indre
marked

E-1179/02

Piia-Noora Kauppi Indbringelse for WTO af Sydkoreas forvridning af
skibsbygningsindustrien

P-1180/02

Karin Riis-Jørgensen Indbringelse for WTO af Sydkoreas forvridning af
skibsbygningsindustrien

P-1181/02
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Marco Cappato Den alvorlige politiske situation på Madagaskar P-1182/02

María Izquierdo Rojo Dødsdom ved stening over Amina Lawal på grund af
ægteskabsbrud

P-1183/02

James Nicholson Forfølgelse af kristne i Kina, Indonesien, Laos, Vietnam
og Burma

E-1184/02

Erik Meijer Stop for eksporten af asbestholdige stoffer fra EU-
medlemsstater til andre lande efter indførelse af et forbud
mod anvendelse i EU

E-1185/02

Jacques Poos Ødelæggelse af palæstinensisk infrastruktur finansieret af
EU

P-1186/02

Herbert Bösch Mulig involvering af Vatikanet i bedrageri med
landbrugstilskud

E-1187/02

Caroline Lucas Bæredygtighedsvurdering af aftalen mellem EU og
Mexico

E-1188/02

Caroline Lucas Videreudvikling af aftalen mellem EU og Mexico E-1189/02

Caroline Lucas Handel og miljø E-1190/02

Jacques Poos Ødelæggelse af palæstinensiske infrastrukturer, der er
finansieret af EU

E-1191/02

Erik Meijer Følgerne af euroens indførelse:  Den stigning i
prisniveauet, forbrugerne har oplevet, og deres ønske om
at få den gamle valuta tilbage

E-1192/02

Erik Meijer Følger af indførelsen af euroen: foranstaltninger for at
beskytte borgerne mod stigende priser og faldende
købekraft

E-1193/02

Erik Meijer Følger af indførelsen af euroen: manglende veksling af
mønter og sedler, der har mistet deres gyldighed

E-1194/02

Erik Meijer Følger af indførelsen af euroen: vækst i forbruget og
underskud på de enkelte borgeres bankkonti

E-1195/02

Giovanni Fava Markedet for mobiltelefoner i Italien og
fællesskabsbestemmelserne om konkurrence - Konflikten
i Blu S.p.A.

P-1196/02

Esko Seppänen Kommissionsmedlemmernes løn P-1197/02

Mogens Camre Lastbiltransportfirmaer med firmaadresse i Luxembourg E-1198/02

Christopher Huhne Indkøb af nødvacciner E-1199/02

Christopher Huhne Offentlig udbudsrunde i forbindelse med tildeling af
kontrakter

E-1200/02
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Christopher Huhne Bekendtgørelse af kontrakter E-1201/02

Nirj Deva Administration E-1202/02

Phillip Whitehead Hunde- og kattepelse E-1203/02

Glenys Kinnock Gældslettelse til AVS-landene E-1204/02

Glenys Kinnock Gældslettelse til AVS-landene E-1205/02

María Rodríguez Ramos Uregelmæssigheder ved indgivelsen af et udkast til et
europæisk beskæftigelsesnet

E-1206/02

Antonio Tajani, Guido Podestà og
Amalia Sartori

Lysforurening E-1207/02

Yves Butel Virksomhedsflytninger P-1208/02

Mihail Papayannakis Opførelse af et boligkompleks i kystområdet Vajia på
Serifos

E-1209/02

Glyn Ford EU-sygesikringskort E-1210/02

Glyn Ford Mirko Tremaglia E-1211/02

James Provan Reform af den fælles fiskeripolitik E-1212/02

Theresa Villiers Sikkerhedssegl i forbindelse med varetransport E-1213/02

Theresa Villiers Investeringsservicedirektivet og execution-only-tjenester E-1214/02

Carlos Bautista Ojeda Olie fremstillet af olivenmask E-1215/02

Carlos Bautista Ojeda Forslag om den fælles markedsordning for ris E-1216/02

Cristiana Muscardini Klassificering af "frisk mælk" E-1217/02

Arlindo Cunha Fødevarer, som indeholder genstande E-1218/02

Daniela Raschhofer Støtte til sportsklubber E-1219/02

Daniela Raschhofer Gennemførelse af Erasmus-Socrates programmerne E-1220/02

Michael Cashman Lastbilchaufførers sikkerhed i forbindelse med
venstrestyrede lastbiler på vejene i Det Forenede
Kongerige

E-1221/02

Glyn Ford Fjernelse af kviksølvamalgamfyldninger E-1222/02

Glyn Ford Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde med
Israel under 6. rammeaftale

E-1223/02

Terence Wynn Ilois-folket fra Chagos-øerne E-1224/02

Alejandro Cercas Internationale adoptioner i Rumænien E-1225/02

Robert Goebbels Placering af Kommissionens tjenestegrene for
folkesundhed

E-1226/02
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Luciano Caveri Sproglige mindretal i Den Europæiske Union E-1227/02

Luciano Caveri Bilaterale aftaler med Schweiz E-1228/02

Luciano Caveri Alpe-konventionen E-1229/02

Luciano Caveri "Telepass"-systemet E-1230/02

Franz Turchi Maritim mobiltjeneste E-1231/02

Camilo Nogueira Román Finansiering med EFRU-midler af udskiftning af
landdistrikternes teknologi for cellulær adgang til
telefonnettet (TRAC-projektet)

E-1232/02

Gabriele Stauner Løntillæg til medlemmer af Kommissionen P-1233/02

Neil MacCormick Afgiftsetiketter og kontrol af smugleri P-1234/02

Michl Ebner Dolomitterne - verdenskulturarv E-1235/02

Michl Ebner Frivillig solidaritetstjeneste på europæisk plan E-1236/02

Michl Ebner Europæisk alarmnummer E-1237/02

Glenys Kinnock Børns rettigheder E-1238/02

Joan Colom i Naval og andre Gylleforurening i Catalonien E-1239/02

Theresa Zabell Ikke samme flyselskab E-1240/02

Fernando Fernández Martín International adoption af rumænske børn E-1241/02

Monica Frassoni Gennemførelse af projektet til bevarelse af
kyststrækningen ved Poetto (Sardinien, Italien)

E-1242/02

Luciano Caveri Oplysningskampagner om risikoen ved at indtage honning E-1243/02

Luciano Caveri Modernisering af den schweiziske motorvej N2 E-1244/02

Armando Cossutta Indførelse af en afgift på vin E-1245/02

Jonas Sjöstedt Assyrier-syrere i Tur Abdin der ikke får deres beslaglagte
ejendomme tilbage

E-1246/02

* * *
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SPØRGETID

(B5-0014/02) den 10. april 2002

10 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bernd POSSELT Ægteskabsbegrebet i EU H-0166/02

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

De store medlemsstaters magt i EU i fremtiden: Blair-
Schröder-dokumentet

H-0170/02

Brian CROWLEY Fred i Mellemøsten H-0172/02

Marie ISLER BÉGUIN Fællesskabsprogram for miljøundervisning i skolerne H-0174/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Ratifikation af Cotonou-aftalen H-0179/02

Richard CORBETT Kashmir H-0183/02

Cecilia MALMSTRÖM Besøgsvisum til taiwansk medborger i ledende stilling H-0187/02

María RODRÍGUEZ
RAMOS

Ophævelse af stoppet for udlændinges adoption af rumænske
børn

H-0192/02

Pat GALLAGHER Internationale adoptioner og Rumænien H-0219/02

Jonas SJÖSTEDT Udbygning af SIS 2-registeret H-0193/02

Spørgetiden til Kommissionen den 9. april 2002 blev taget af dagsordenen, og spørgsmålene er
blevet besvaret skriftligt.
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
APRIL 2002

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 10 39 8 1 0 0 de MIGUEL

Kommissionen 64 0 64 0 0 0 0 Skriftlige svar på alle spørgsmål

I alt 104 10 103 8 1 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

01/2002 314.008 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tanock, Monica Frassoni og
Fiorella Ghilardotti

Handel med hunde- og katteskind 16.01.202 16.04.2002 122

2/2002 315.747 Glyn Ford Afgørelsen om at lukke virksomheden Smurfit
Corrugated iWarrington

25.02.2002 25.05.2002 7

03/2002 316.160 Michael Cashman, Arlene McCarthy,
Elizabeth Lynne og Caroline Lucas

Risikoen for eksponering for elektromagnetiske felter
fra radiofrekvensantenner og mobiltelefoner

12.03.2002 12.06.2002 24

04/2002 316.161 Massimo Carraro, Fiorella Ghilardotti,
Guido Bodrato og Luigi Cocilovo

Bekæmpelse af terrorisme under overholdelse af
menneskerettighedenre

12.03.2002 12.06.2002 18

05/2002 16.880 Umberto Scapagnini, Francesco
Musotto, Raffaele Lombardo og
Giuseppe Nisticò

Den stadige tilstrømning af illegale indvandrere og
flygtninge i Den Europæiske Union

08.04.2002 08.07.2002 9

                                                     
1 Situationen pr. 12.04.2002
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BROK
(PPE-DE)

Fremskridt inden for den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik

AFET (K) 23.04.02

GRUPPE
PSE

Landbrugsprodukter og levnedsmidler:
Geografiske betegnelser,
oprindelsesbetegnelser (Ændr. forord.
2081/92)

AGRI (K) 17.04.02 C5-0178/02

GRUPPE
PPE-DE

Fødevaresikkerhed: Tilsætningsstoffer til
foder og drikkevand

AGRI (K) 17.04.02 C5-0143/02

FÄRM
(PSE)

Internettet: Flerårig handlingsplan til
fremme af en mere sikker anvendelse
(Ændr. beslutn. 276/1999/EF)

BUDG (M) 17.04.02 C5-0141/02

GUY-QUINT
(PSE)

Rådet: Tjenestemænds endelige udtræden
af tjenesten i Generalsekretariatet

BUDG (M) 17.04.02 C5-0155/02

GUY-QUINT
(PSE)

Europa-Parlamentet: Endelig udtræden af
tjenesten for tjenestemænd og
midlertidigt ansatte i de politiske grupper

BUDG (M) 17.04.02 C5-0156/02

GRUPPE
PPE-DE

Sundhed og udviklingslande:
Reproduktive og seksuelle rettigheder
(Oph. forord. (EF) 1484/97)

BUDG (M) 17.04.02 C5-0114/02

CASACA
(PSE)

Landbrugsstatistik: Forbedring,
forlængelse af redskab til 2007 (Ændr.
beslutn. 96/411/EF)

CONT (M) 16.04.02 C5-0064/02

SØRENSEN
(ELDR)

Beskatningssystemer i det indre marked:
Fiscalis 2007-programmet

CONT (M) 16.04.02 C5-0027/02

SØRENSEN
(ELDR)

Toldvæsenet i EF: Handlingsprogram
(Told 2007)

CONT (M) 16.04.02 C5-0031/02

GRUPPE
PSE

Anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer

CULT (M) 18.04.02 C5-0113/02

FERRER
(PPE-DE)

Regionale frihandelsområder og Den
Europæiske Unions handelsstrategi+

DEVE (M) 18.04.02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

HOWITT
(PSE)

Globaliseret økonomi: Grundlæggende
arbejdstagerrettigheder og forbedring af
de sociale styringssystemer

DEVE (M) 18.04.02 C5-0162/02

LANNOYE
(VERTS/ALE)

Bæredygtig udvikling: Mod et globalt
partnerskab

DEVE (K) 17.04.02 C5-0173/02

SANDBÆK
(EDD)

Sundhed og udviklingslande:
Reproduktive og seksuelle rettigheder
(Oph. forord. (EF) 1484/97)

DEVE (K) 18.04.02 C5-0114/02

WIJKMAN
(PPE-DE)

Udviklingslande, fattigdomsbetingede
sygdomme: Bekæmpelse af HIV/AIDS,
malaria og tuberkulose

DEVE (K) 18.04.02 C5-0100/02

LIPIETZ
(VERTS/ALE)

Miljø: Ansvar for så vidt angår
forebyggelse og afhjælpning af
miljøskader

ECON (M) 15.04.02 C5-0088/02

MOMBAUR
(PPE-DE)

Transeuropæiske net på energiområdet:
Retningslinjer (Ændr. beslutning
1254/96/EF)

ECON (M) 15.04.02 C5-0111/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Kompetenceafgrænsning mellem Den
Europæiske Union og medlemsstaterne

ECON (M) 15.04.02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Afghanistan, sanktioner: Blokade,
flyveforbud, indefrysning af Talebans
midler (Oph. forord. (EF) nr. 467/2001)

ECON (M) 15.04.02 C5-0132/02

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

ECB-udnævnelse ECON (K) 15.04.02 C5-0186/02

JACKSON
(PPE-DE)

Statusrapport om
udvidelsesforhandlingerne

ENVI (M) 23.04.02 C5-0024/02

McKENNA
(VERTS/ALE)

Akvakultursektoren i EU: Nu og i
fremtiden+

ENVI (M) 23.04.02

GRUPPE
PPE-DE

Fødevaresikkerhed: Tilsætningsstoffer til
foder og drikkevand

ENVI (M) 23.04.02 C5-0143/02

KARAMANOU
(PSE)

Et europæisk område for livslang læring:
Strategi og prioriteter

FEMM (M) 18.04.02 C5-0165/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KARAMANOU
(PSE)

Internettet: Flerårig handlingsplan til
fremme af en mere sikker anvendelse
(Ændr. beslutn. 276/1999/EF)

FEMM (M) 18.04.02 C5-0141/02

GRUPPE
PPE-DE

Sundhed og udviklingslande:
Reproduktive og seksuelle rettigheder
(Oph. forord. (EF) 1484/97)

FEMM (M) 18.04.02 C5-0114/02

GRUPPE
PPE-DE

Vikararbejde: Ramme for beskyttelse af
arbejdstagere, forholdet til vikarbureauet

FEMM (M) 18.04.02 C5-0140/02

FERRI
(PPE-DE)

Landbrugsprodukter og levnedsmidler:
Geografiske betegnelser,
oprindelsesbetegnelser (Ændr. forord.
2081/92)

JURI (M) 16.04.02 C5-0178/02

GRUPPE
PSE

Vikararbejde: Ramme for beskyttelse af
arbejdstagere, forholdet til vikarbureauet

JURI (M) 16.04.02 C5-0140/02

SCHMITT
(PPE-DE)

Offentlige aftaler: Strafferetlig
beskyttelse mod bedragerisk og anden
konkurrenceforvridende adfærd

LIBE (K) 18.04.02 C5-0416/00

CLEGG
(ELDR)

Lufttransport: Beskyttelse mod støtte og
illoyal priskonkurrence fra lande, der ikke
er medlemmer af EU

RETT (K) 18.04.02 C5-0133/02

RIPOLL I
MARTINEZ
BEDOY
(PPE-DE)

Sikkerhed til søs: Passagerskibe,
sikkerhedsregler og -normer (Ændr. dir.
98/18/EF)

RETT (K) 18.04.02 C5-0145/02

GRUPPE
PSE

Sikkerhed til søs: Ro-ro-passagerskibe,
særlige stabilitetskrav

RETT (K) 18.04.02 C5-0144/02

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet:
Alarmsystemet nr. 2/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 275
endel.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Rapport til
Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Grotius-
programmet på det civilretlige område i 2001

CONT
LIBE

SEC (02) 320
endel.

Kommissionens meddelelse: Første situationsrapport om økonomisk og
social samhørighed

AFET
AGRI
EMPL
RETT

COM (02) 46
endel.

Beretning fra Kommissionen: 25. årsberetning fra Det Rådgivende
Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på
arbejdspladsen - 2000

EMPL COM (02) 52
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Benchmarkingrapport om eEuropa - eEurope 2002

CULT
ITRE

COM (02) 62
endel.

Beretning fra Kommissionen: 24. årsberetning fra Det Rådgivende
Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på
arbejdspladsen - 1999

EMPL COM (02) 66
endel.

Landbrugets stilling I Den Europæiske Union  -  Rapport 2000 ENVI
AGRI

COM (02) 67
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af det europæiske charter for små virksomheder

ECON
EMPL
JURI
ITRE

COM (02) 68
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens
aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet

CULT
ITRE
EMPL

COM (02) 72
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Resultattavle for
gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

FEMM
EMPL

COM (02) 89
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af de overordnede
økonomiske retningslinjer for 2001

EMPL
ECON

COM (02) 93
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Den
demokratiske kontrol med Europol

LIBE COM (02) 95
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Internettets næste generation - vigtigste indsatsområder for overgangen
til den nye internetprotokol, IPv6

CULT
LIBE
ITRE

COM (02) 96
endel.

Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens forordning om
anvendelse af sikkerhedskontrol inden for Euratom

BUDG
ITRE

COM (02) 99
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
almen og faglig uddannelse som led i fattigdomsbekæmpelse i
udviklingslandene

CULT
FEMM
DEVE

COM (02) 116
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Tilpasning til ændringerne i
arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006

ENVI
FEMM
EMPL

COM (02) 118
endel.

Rapport fra Kommissionen: Miljøteknologi og bæredygtig udvikling EMPL
ENVI
RETT
ITRE

COM (02) 122
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd: Status over
indførelsen af eurosedler og -mønter

ECON COM (02) 124
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Vandforvaltning i udviklingslandene strategi og prioriteter for EU's
udviklingssamarbejde

ENVI
DEVE

COM (02) 132
endel.

Udtalelse fra Kommissionen om ændring af ombudsmandens statut og
de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

PETI
AFCO

COM (02) 133
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 24/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den fredsaftale,

der blev undertegnet i Malino - Syd-Sulawesi - den 12. februar 2002

Bruxelles, den 11. marts 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med de formelle fredsforhandlinger, der fandt sted i Malino -
Syd-Sulawesi - den 11.-12. februar 2002 mellem repræsentanter for de kristne og muslimske samfund på
Molukkerne og den efterfølgende 11 punkts-erklæring om at afslutte al vold på Molukkerne, der blev
undertegnet den 12. februar 2002.

Den Europæiske Union glæder sig over den indonesiske regerings mægling i fredsprocessen, der skabte
grundlaget for både forhandlingerne og erklæringen.

Den Europæiske Union forventer, at Malino-erklæringen vil udgøre et vigtigt skridt hen imod genindførelsen
af lov og orden på Molukkerne og forsoning mellem de kristne og muslimske samfund i området.

Den Europæiske Union opfordrer indstændigt begge parter, der har undertegnet 11 punkts-erklæringen, til
fuldt ud at gennemføre dens indhold.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt Indonesiens regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger
mod personer, der forsøger at afbryde den igangværende fredsproces i området.

Den Europæiske Union tilskynder samtidig den indonesiske regering til at indlede genopbygnings- og
udviklingsaktiviteter i området for at få en bredere offentlig støtte til fredsprocessen.

Den Europæiske Union giver igen udtryk for sit engagement og sin støtte til en fredelig løsning på regionale
konflikter og erklærer sig rede til at bistå den indonesiske regering med gennemførelsen af fredsaftalen.

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

* * *
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Nr. 28/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om kommunalvalget i Cambodja (3.2.02)

Bruxelles, den 1. marts 2002

EU glæder sig over afholdelsen af kommunalvalg den 3. februar i Cambodja og noterer sig de officielle
resultater, der blev offentliggjort af Den Nationale Valgkommission den 25. februar. EU bekræfter
konklusionerne fra EU's valgobservationsmission, hvorefter dette valg er et fremskridt for Cambodja hen
imod demokrati, men samtidig også giver anledning til en vis bekymring.

EU giver endvidere udtryk for sin tilfredshed med den høje valgdeltagelse, og mener, at denne høje
valgdeltagelse og det samfundssind, de cambodjanske vælgere har udvist, er et opmuntrende tegn på en
gradvis styrkelse af demokratiet i Cambodja.

EU ser også positivt på den tilfredsstillende tekniske og logistiske forberedelse af valget, der resulterede i en
fredelig valgdag og en gennemsigtig valgproces.

På den anden side giver EU udtryk for sin dybe bekymring over forskellige episoder, der har fundet sted i
perioden forud for valget. Det skal navnlig fremhæves, at flere kandidater og aktivister er blevet dræbt, at
vælgere er blevet intimideret og at konkurrerende partier ikke har haft lige adgang til de offentlige
kommunikationsmidler. EU anerkender, at de cambodjanske myndigheder bestræber sig på at efterforske
disse beklagelige hændelser, og opfordrer dem til at anvende alle til rådighed værende midler i den
forbindelse.

EU gentager sin støtte til en styrkelse af de demokratiske værdier i Cambodja samt sin vilje til fortsat at
samarbejde med den cambodjanske regering om at nå dette mål,  navnlig med sigte på parlamentsvalget i
2003.

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

* * *
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Nr. 29/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget af præsident og regeringsdannelsen i Kosovo

Bruxelles, den 6. marts 2002

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed, at Kosovos forsamling har valgt Kosovos præsident, som
blev Ibrahim Rugova, og at der er dannet en regering; der er dermed taget et vigtigt skridt fremad i
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1244. EU håber, at Kosovos midlertidige
selvstyreinstitutioner fuldt ud vil påtage sig de opgaver, som de institutionelle rammer har pålagt dem.

EU understreger betydningen af den overgang til en konsolidering og videreudvikling af de midlertidige
selvstyreinstitutioner, som nu indledes. De midlertidige institutioner og lederne af de forskellige
befolkningsgrupper skal med bistand fra UNMIK, EU og det internationale samfund generelt gøre deres
yderste for at opbygge et demokratisk multietnisk samfund baseret på retsstatsprincippet.

* * *

Nr. 30/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

vedrørende de nyligt afholdte "parlamentsvalg" i Abkhasien, Georgien

Bruxelles, den 12. marts 2002

Den Europæiske Union gentager, at den fuldt ud støtter Georgiens territoriale integritet, og understreger, at
den ikke anerkender legitimiteten af det såkaldte "parlamentsvalg", der blev afholdt i Abkhasien, Georgien,
den 2. marts 2002.

Den Europæiske Union finder ikke, at der kan afholdes valg i denne del af Georgien, førend alle
flygtningenes og internt fordrevne personers ret til en tryg, sikker og værdig hjemvenden anerkendes.
Sådanne "valg" sigter mod at stadfæste de uacceptable demografiske ændringer, som de væbnede
fjendtligheder i 1992-1993 og 1998 resulterede i.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt de involverede parter til at genoptage forhandlingerne i
overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1393 af 31. januar 2002.

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. 31/02
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Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om topmødet i Manoflodsunionen

Bruxelles, den 12. marts 2002

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om topmødet i Manoflodsunionen

Den Europæiske Union finder det opmuntrende, at der på det seneste er gjort fremskridt i den politiske
dialog mellem landene ved Manofloden, som det fremgik af topmødet mellem statscheferne fra Guinea,
Sierra Leone og Liberia den 27. februar 2002 i Rabat efter invitation fra Hans Majestæt Kong Mohammed
VI. Den Europæiske Union ser med særlig tilfredshed på, at de tre statschefer har givet et klart tilsagn om at
opretholde regelmæssige kontakter og om snart at mødes igen.

Den Europæiske Union håber, at denne fornyede dialog på det højest mulige niveau er et tegn på, at der er
indtruffet et vendepunkt i underregionens historie, og opfordrer de tre statsledere til aktivt og konstruktivt at
arbejde for genindførelsen af fred og sikkerhed i regionen.

Den Europæiske Union ser frem til, at der sker konkrete fremskridt i gennemførelsen af de tillidsskabende
foranstaltninger, der var enighed om inden for rammerne af Manoflodsunionen, og som statscheferne gav
deres tilslutning til i Rabat. Den Europæiske Union gentager, at den gerne vil støtte denne proces.

Den Europæiske Union hylder det personlige engagement, som Hans Majestæt Kong Mohammed VI har
vist, og glæder sig over Kongeriget Marokkos fortsatte indsats i fredsprocessen. Den Europæiske Union
ønsker at forsikre Marokko om sin fulde støtte, som det fremgår af de tætte kontakter mellem Marokko og
formandskabets særlige repræsentant for Manoflodsunionen, Hans Dahlgren.

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

* * *

Nr. 32/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om forfatningsreformen i Bosnien-Hercegovina

Bruxelles, den 12. marts 2002

To år efter den første delvise afgørelse fra BiH's forfatningsdomstol om ligestillingen af landets
befolkningsgrupper noterer Den Europæiske Union sig, at fuldbyrdelsen af afgørelsen er gået ind i sin sidste
fase.
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I overensstemmelse med sin understregning af, at BiH har ret til selvbestemmelse, anmoder Den Europæiske
Union indtrængende de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina om at sikre fuldbyrdelsen af
forfatningsdomstolens afgørelse. Med henblik på valget den 5. oktober skal fuldbyrdelsen være gennemført i
løbet af de næste to uger.

EU er overbevist om, at tiden nu er inde til, at myndighederne i Bosnien-Hercegovina viser, at BiH er parat
til medlemskab af Europarådet, og at landet fortsat er besluttet på senere at blive integreret i andre
europæiske strukturer.

* * *

Nr. 33/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union, de central- og østeuropæiske lande,
der er associeret med Den Europæiske Union, undtagen Polen, de associerede lande Cypern og Malta
samt EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

Bruxelles, den 18. marts 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, undtagen Polen, de
associerede lande Cypern og Malta samt EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de deler målsætningerne i Rådets fælles holdning
2002/145/FUSP af 18. februar 2002 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe. De vil sikre, at deres
nationale politikker ligger på linje med den fælles holdning.

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

* * *

Nr. 34/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om fortsættelse af den nationale forsoningsproces på Comorerne og navnlig om valget på Grande
Comore

Bruxelles, den 18. marts 2002

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om fortsættelse af den nationale
forsoningsproces på Comorerne og navnlig om valget på Grande Comore.

Den Europæiske Union minder om, at den nationale forsoningsproces i henhold til Fomboni-rammeaftalen
skal fuldbyrdes med afholdelse af frie, demokratiske og gennemsigtige valg.
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Den første runde af præsidentvalget i Forbundsrepublikken Comorerne skulle finde sted den 10. marts 2002.
Efter udsættelsen af primærpræsidentvalget på øen Grande Comore som følge af en ensidig beslutning truffet
af otte af de ni kandidater, mente det internationale samfund på stedet i Moroni (OAU, OIF, EU og LAS) den
9. marts 2002, at alle tekniske og materielle betingelser var opfyldt for en normal afvikling af
valghandlingen.

Med tanke på den risiko som manglende overholdelse af tidsplanen for valget vil kunne indebære for den
stadig skrøbelige forsoningsproces, appellerer Den Europæiske Union til alle parter, der har underskrevet
Fomboni-aftalen, da der kun kan findes en politisk løsning ved deres hjælp.

I denne forbindelse mener Den Europæiske Union, at valgets første fase straks bør afholdes.

Den Europæiske Union appellerer til det demokratiske sindelag hos samtlige kandidater og hele den
comoriske politiske klasse og bekræfter, at EU er rede til at genoptage samarbejdet fuldt og helt, så snart
institutionerne og regeringen som resultat af den demokratiske proces er blevet dannet.

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. 35/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om de seneste begivenheder i Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 22. marts 2002

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste det seneste udbrud af kampe i Moliro og den følgende
suspendering af dialogen mellem de congolesiske parter. Den Europæiske Union støtter fuldt ud FN's
Sikkerhedsråds resolution 1399 (2002) efter RCD-Gomas indtagelse af Moliro og noterer sig med tilfredshed
genoptagelsen af dialogen mellem de congolesiske parter i Sun City. EU appellerer til alle parter om fuldt ud
at overholde Lusaka-våbenhvilen og respektere Lusaka-fredsprocessen samt alle relevante resolutioner fra
FN's Sikkerhedsråd.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende til øjeblikkelig og betingelsesløs tilbagetrækning af RCD-
Goma-styrkerne fra Moliro og appellerer til Rwandas regering om at gøre sin indflydelse gældende for at
sikre, at tilbagetrækningen tillægges den højeste prioritet. Det er vigtigt, at ingen af parterne i Lusaka-
våbenhvileaftalen udnytter situationen til egen fordel, så længe der foregår en dialog for at fremme freden og
afslutte konflikten i Den Demokratiske Republik Congo og der er fredsbevarende operationer i området.

Den Europæiske Union opfordrer endvidere til fornyet udsendelse og styrkelse af MONUC-obser-
vatørkorpset i de pågældende områder og henstiller til MONUC at aflægge fuldstændig rapport om de
begivenheder, der førte til bruddet på våbenhvilen og indtagelsen af Moliro.
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Den Europæiske Union noterer med tilfredshed Lusaka-aftalens politiske komités møde i Lusaka og hilser
det topmøde, som på initiativ af Zambias præsident vil finde sted i Lusaka inden for de nærmeste dage,
velkommen.

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

* * *

Nr. 36/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Congo-Brazzaville

Bruxelles, den 27. marts 2002

Den Europæiske Union har noteret sig resultaterne af præsidentvalget den 10. marts 2002 i Republikken
Congo (Brazzaville). EU finder, at valget gav den congolesiske befolkning mulighed for at udtrykke sit
ønske om fred og sin afvisning af vold. Det hilser med glæde den ro, den congolesiske befolkning udviste, og
dens fremmøde.

Den demokratiske proces, der lige er begyndt, og som EU gerne ser uddybet, er en afgørende forudsætning
for en varig fred og for landets udvikling under politisk stabile forhold, der sikrer fri udøvelse af de
borgerlige rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder.

EU udsendte en valgobservatørmission fra den 22. februar til den 15. marts 2002. På grundlag af
konklusionerne fra denne mission gør EU den congolesiske regering opmærksom på visse mangler, der blev
konstateret i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af præsidentvalget, navnlig
offentlighedens vanskelige adgang til valgteksterne, dårlig kontrol med ændringer af valglisterne, sen
udsendelse af valgkort, ikke tilstrækkelig klar fordeling af opgaverne mellem den nationale valgkommission
og administrationen samt begrænset adgang for visse kandidater til de nationale medier.

EU beklager i øvrigt oppositionspartiernes begrænsede deltagelse gennem hele valgprocessen samt det
forhold, at flere kandidater trak sig i dagene op til valget.

Den Europæiske Union opfordrer den congolesiske regering til at træffe afhjælpende foranstaltninger for at
sikre en bedre tilrettelæggelse af afstemningen med henblik på det kommende parlamentsvalg. Den gentager
sin opfordring både til regeringen og til oppositionspartierne om at uddybe og opretholde den nationale
dialog og er fortsat rede til at bistå de congolesiske myndigheder i arbejdet med at styrke retsstaten,
overholde menneskerettighederne og konsolidere landets demokratiseringsproces.

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. 37/02

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union, de central- og østeuropæiske lande,
der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt

EFTA-landene Norge og Island, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, om Rådets fælles holdning om Den Europæiske Unions støtte til gennemførelse af
Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af

fælles holdning 2001/83/FUSP

Bruxelles, den 26. marts 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Norge og Island, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de deler målsætningerne i Rådets fælles holdning
2002/203/FUSP af 11. marts 2002 om Den Europæiske Unions støtte til gennemførelse af Lusaka-
våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles
holdning 2001/83/FUSP. De vil sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med den fælles
holdning.

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

* * *

Nr. 38/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget  i São Tomé og Príncipe
Bruxelles, den 26. marts 2002

EU udtrykker tilfredshed med det demokratiske valg, der fandt sted i São Tomé og Príncipe den 3. marts
2002.

Den regulære måde, som denne omstridte valgproces blev afviklet på, bekræfter, at befolkningen i São Tomé
og Príncipe som allerede set ved tidligere valg går ind for demokratiske principper.

Der åbner sig nu nye muligheder for landets økonomiske udvikling. EU lykønsker São Tomé og Príncipes
befolkning og ledere med den politiske stabilitet, der er opnået, og tilkendegiver, at det er villigt til at
fortsætte sit samarbejde med São Tomé og Príncipe til gavn for landets befolkning.

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

* * *
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Nr. 39/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Razalis besøg i Burma/Myanmar

Bruxelles, den 27. marts 2002

EU har med bekymring erfaret, at det besøg, FN's generalsekretærs særlige udsending, Tan Sri Razali Ismail,
ifølge planen skulle aflægge i Burma, er blevet udsat. EU er forbavset over at modtage denne meddelelse så
kort tid efter trojkaens eget besøg i Burma/Myanmar den 13.-16. marts.

EU mener, at det, hvis fremdriften i og tilliden til den politiske proces, der er under udvikling i
Burma/Myanmar, skal bevares, er vigtigt, at det straks besluttes at opretholde Tan Sri Razali Ismail's
planlagte besøg.

Den Europæiske Union er fortsat rede til at reagere på en måde, som står i forhold til disse begivenheders
karakter, på begivenhederne i Burma/Myanmar og opfordrer myndighederne til at tillade yderligere,
hurtigere fremskridt hen imod national forsoning, respekt for menneskerettigheder og demokrati i Burma.
EU mener, at Tan Sri Razalis besøg i april 2002 vil give de bedste muligheder for at opnå dette.

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. 40/02
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne

om dom afsagt af Sokotos shariaappelret om at imødekomme
Safiya Hussainis appelanmodning

Bruxelles, den 27. marts 2002

EU udtrykker tilfredshed med frifindelsen af Safiya Hussaini ved Sokotos shariaappelret.

EU finder det yderst vigtigt, at Safiya Hussaini er blevet sikret alle sine menneskerettigheder og fuldstændig
reintegreret i samfundet.

EU anerkender den vigtige rolle, der er blevet spillet af civilsamfundet, der især har været repræsenteret ved
alle de menneskerettighedsorganisationer og ngo'er, der er gået ind i denne sag.

EU bekræfter sin holdning til dødsstraf og er stadig bekymret over, at lignende domme kan afsiges over
andre kvinder, der anklages for utroskab.
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EU noterer sig skrivelsen fra justitsministeren af 18. marts 2002 og tilskynder Nigerias regering til fortsat at
arbejde på at afskaffe dødsstraffen og forhindre enhver form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf.

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

* * *

Nr. 41/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om begivenhederne i Kirgisistan

Bruxelles, den 28. marts 2002

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de nylige sammenstød i den kirgisiske provins Jalal-Abad og
de kirgisiske politistyrkers voldsomme nedkæmpelse af demonstrationerne til støtte for parlamentsmedlem
Azimbek Beknazarov, som der i øjeblikket foregår en retssag mod; urolighederne har medført mindst fem
dødsofre og et ukendt antal sårede.

Den Europæiske Union opfordrer de kirgisiske myndigheder til at efterforske disse begivenheder og bringe
alle de skyldige for retten, og den fremhæver på ny, at retssagen mod parlamentsmedlem Beknazarov må
afholdes med alle former for garanti, samt at der må reageres på demonstrationerne til støtte for
parlamentsmedlemmet med de midler, der tilhører retsstaten, og med fuld respekt for menneskerettighederne.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de kirgisiske domstoles beslutning om at løslade
parlamentsmedlem Beknazarov og håber, at denne beslutning vil bidrage til at gøre situationen mere rolig.

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

* * *
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Nr. 42/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om overgivelse til UNMIK

af kosovoalbanere, der har været tilbageholdt af myndighederne i Beograd

Bruxelles, den 27. marts 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at 146 kosovoalbanske fanger er blevet overgivet til
UNMIK's varetægt. Myndighederne opfylder dermed deres tilsagn herom i UNMIK's og FRJ's fælles
dokument af 5. november 2001. Endnu vigtigere er det, at der dermed er fundet en god løsning på den
langvarige tilbageholdelse af kosovoalbanerne, som samtidig skaber tillid mellem samfundene i selve
Kosovo.

Den Europæiske Union tilskynder alle berørte parter til fortsat at samarbejde konstruktivt på de andre
områder af fælles interesse, der er omfattet af UNMIK's og FRJ's fælles dokument.

Den Europæiske Union opfordrer myndighederne i Beograd til at opfylde andre vigtige internationale
forpligtelser, bl.a. at samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere
Jugoslavien. Herved vil de bringe Serbien og Montenegro et skridt nærmere europæisk integration.

* * *

Nr. 43/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Zhakiyanov-sagen

Bruxelles, den 31. marts 2002

EU udtrykker sin støtte til de samarbejdende ambassaders bestræbelser på at finde en positiv løsning på den
situation, der er opstået, efter at Galimzhan Zhakiyanov, medlem af den politiske ledelse af "Democratic
Choice of Kazakhstan", har besluttet ikke at forlade den franske ambassades område i Almaty.

EU håber, at drøftelserne med de kasakhiske myndigheder fortsat kan finde sted i en velvillig atmosfære og
munde ud i et tilfredsstillende resultat, men vil ikke tillade, at EU's repræsentation og medlemsstaternes
missioner i Kasakhstan bruges som politisk platform.

EU udtrykker endnu en gang ønske om, at det særdeles gode forhold til Kasakhstan kan bevares, og
bekræfter, at det ikke vil lægge hindringer i vejen for det kasakhiske retsvæsen og ikke gribe ind i
Kasakhstans indre anliggender.

* * *
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Nr. 44/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget den 31. marts 2002 i Ukraine

Bruxelles, den 10. april 2002

Efter at have gjort sig bekendt med den internationale observatørmissions foreløbige rapport noterer Den
Europæiske Union sig de fremskridt, som Ukraine har gjort i retning af overholdelse af de internationale krav
for afholdelse af parlamentsvalget den 31. marts 2002. Den ser med tilfredshed på tilstedeværelsen af det
store antal nationale og internationale observatører.

Den Europæiske Union henleder ligeledes opmærksomheden på de store mangler, som observatørerne kunne
konstatere. Den gør ligesom den internationale observatørmission opmærksom på, at den fortsat vil følge
forløbet af valgprocessen i Ukraine, indtil de endelige resultater er blevet bekræftet, inden den drager de
endelige konklusioner med hensyn til, om dette valg har opfyldt de internationale forpligtelser og standarder,
der er fastsat for demokratiske valg.

Den Europæiske Union gentager, at den er rede til at samarbejde med Ukraine med henblik på at styrke det
strategiske partnerskab mellem de to parter på grundlag af de demokratiske principper og retsstatsprincippet.
Den nærer tillid til, at dette valg og sammensætningen af det nye Verjovna Rada (parlamentet) vil bidrage til
at styrke institutionerne og processen med demokratisk konsolidering og reform i Ukraine.

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.

* * *

Nr. 45/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

den 4. april 2002 i Luanda om undertegnelsen af memorandummet mellem Angolas regering og
UNITA

Bruxelles, den 17. april 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at Angolas regering og UNITA som supplement til
Lusaka-protokollen formelt har undertegnet et aftalememorandum med henblik på våbenhvile og om løsning
af andre militære spørgsmål.

EU lykønsker alle parter, der er involveret i processen, og Angolas befolkning med aftalen, og understreger
på ny, at den solidarisk vil støtte de bestræbelser, der gøres for i et klima, præget af dialog og tolerance, at
konsolidere landets sociale og økonomiske udvikling.
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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 medlem af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 46/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol
(Madrid, 11. april 2002)

Bruxelles, den 11. april 2002

1. I dag opnåede man i FN's hovedkvarter i New York de 60 ratifikationer, der kræves for Rom-statuttens
ikrafttræden og dermed for oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol. Den Europæiske Union
hilser denne begivenhed velkommen, da der er tale om et skridt af stor betydning for forsvaret af
menneskers grundlæggende rettigheder og for bekræftelsen af lov og retfærdighed i verden.

2. Den Europæiske Union lykønsker de stater, hvis ratifikation har gjort det muligt at oprette Den
Internationale Straffedomstol, og den appellerer til andre stater om at tilslutte sig statutten, således at
domstolen snarest kan få universel karakter.

3. Den Europæiske Union, der aktivt har bidraget til udarbejdelsen, udviklingen og ikrafttrædelsen af
Rom-statutten, bekræfter på ny sin forpligtelse til at yde støtte til, at Den Internationale Straffedomstol
hurtigt kommer til at fungere på hjemstedet i Haag.

4. Den Internationale Straffedomstol, der er den første store institution, der oprettes i det nye årtusinde,
vil være et væsentligt led i bekæmpelsen af straffrihed for  folkedrab, forbrydelser mod
menneskeheden og krigsforbrydelser, der er alvorlige forbrydelser, som berører det internationale
samfund. Den fortjener ubetinget støtte fra os alle.

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

* * *
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Nr. 48/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Etiopien og Eritrea (afgørelse truffet af FN's Boundary Commission)

Bruxelles, den 15. april 2002

EU har med tilfredshed noteret sig den af FN's Boundary Commission trufne afgørelse, der blev givet
meddelelse om i Haag den 13. april. Den endelige retlige fastlæggelse af grænsedragningen mellem Etiopien
og Eritrea er en central del af den samlede fredsaftale, som blev undertegnet af Etiopiens og Eritreas ledere
den 12. december 2000, og fredsprocessen mellem de to lande.

EU understreger, at alle bestemmelser i den samlede fredsaftale og i aftalen om indstilling af
fjendtlighederne skal implementeres. I den forbindelse giver EU sin fulde støtte til FN's mission i Etiopien
og Eritrea (UNMEE), som har den vigtige opgave at bistå Etiopien og Eritrea med hensyn til gennemførelsen
af den af FN's Boundary Commission trufne afgørelse. EU giver ligeledes udtryk for sin støtte til FN-
generalsekretærens særlige repræsentant, ambassadør Legwaila. EU understreger, at det er en forudsætning
for, at UNMEE og ikke mindst FN-generalsekretærens særlige repræsentant kan gennemføre deres
respektive opgaver, at de til stadighed har adgang til de forskellige myndigheder.

EU opfordrer indtrængende begge parter til sikre freden i området ved fuldt ud at respektere den midlertidige
sikkerhedszone, at sørge for, at deres væbnede styrker forbliver adskilt, og påse, at begge parter træffer
foranstaltninger, så der ikke sker befolkningsvandringer eller troppebevægelser, eftersom dette er en
afgørende forudsætning for, at grænsedragningsprocessen kan begynde i praksis.

Krigen mellem Etiopien og Eritrea var ødelæggende for begge lande. Den af FN's Boundary Commission
trufne afgørelse giver nu begge parter en chance for at gøre fremskridt og træffe de nødvendige
foranstaltninger i retning af en normalisering af deres forbindelser.

EU opfordrer i den forbindelse parterne til at udvide dialogen mellem dem og de øvrige parter i
fredsprocessen, så det sikres, at den af FN's Boundary Commission trufne afgørelse følges op af en
overførsel af territorialkontrol i god ro og orden.

EU opfordrer indtrængende begge parter til at respektere rettighederne for de mennesker, der er blevet berørt
af den endelige grænsedragning og sikre, at eventuelle befolkningsbevægelser sker på frivillig basis.

EU bekræfter på ny sin støtte til fredsprocessen, og ganske særlig til formandskabets særlige repræsentant,
senator Serri. EU erkender også, at der stadig er behov for international bistand for at imødegå de
umiddelbare behov i den civilbefolkning, der er direkte berørt af konflikten, og vil være villig til at bistå
begge lande inden for rammerne af implementeringen af den af FN's Boundary Commission trufne afgørelse
samt til at støtte alle bestræbelser for at normalisere forholdet mellem Etiopien og Eritrea og nå til forsoning.

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

* * *
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Nr. 49/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Madagaskar

Bruxelles, den 18. april 2002

Den Europæiske Union er bekymret over forværringen af situationen i Madagaskar og fordømmer de
voldsepisoder og de krænkelser af menneskerettighederne, som har fundet sted for nylig.

Den Europæiske Union understreger, at de berørte fremtrædende personer i Madagaskar bør benytte
lejligheden nu, hvor de er i Dakar, til at genoptage dialogen under OAU's auspicier for at finde en løsning på
den politiske krise, der ryster Madagaskar og risikerer at sætte øens fremtid på spil.

Den Europæiske Union henstiller, at der dannes en national forsoningsregering, hvis vigtigste opgave skal
være at organisere et nyt valg inden for seks måneder.

EU erklærer sig på ny rede til at yde politisk og teknisk støtte til afholdelsen af det nye valg, blandt andet ved
at sende internationale observatører.

EU fordømmer de anslag, der bevidst er blevet rettet mod hele landets økonomi og den frie bevægelighed for
varer og personer, og henstiller indtrængende, at der atter skabes betingelser for en øjeblikkelig genoptagelse
af den økonomiske og samfundsmæssige aktivitet.

Endelig bekræfter Den Europæiske Union sin vilje til at fortsætte gennemførelsen af bistands- og
samarbejdsprogrammerne i Madagaskar, men gør opmærksom på, at den forværrede situation vil få følger
for partnerskabet mellem Den Europæiske Union og Madagaskar, hvis der ikke indgås en politisk aftale.

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.

* * *

Nr. 51/02
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om forfatningsændringen i Bosnien-Hercegovina

Bruxelles, den 23. april 2002

EU har med tilfredshed noteret sig, at processen til ændring af forfatningerne i de to enheder i Bosnien-
Hercegovina nu er tilendebragt i overensstemmelse med forfatningsdomstolens afgørelser om, at de
konstituerende folk i hele Bosnien-Hercegovina har samme stilling.
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EU udtrykker anerkendelse af de politiske ledere i begge enheder, hvis indsats har ført til, at denne
forfatningsændring nu er gennemført i overensstemmelse med Sarajevo-aftalen af 27. marts. EU påskønner
ligeledes den højtstående repræsentants indsats for at fremme denne udvikling. Der er imidlertid stærk tvivl
om, hvorvidt andre politiske aktører i Bosnien-Hercegovina vil være i stand til at medvirke som ansvarlige
parter i det internationale samfund.

Bosnien-Hercegovina har taget et vigtigt skridt fremad i sin demokratiske udvikling og forpligtelse til
opbygning af en retsstat. Forfatningsændringen er meget afgørende for den fremtidige stabilitet i Bosnien-
Hercegovina og udviklingen af landet i overensstemmelse med moderne europæiske normer. Den er et
fremskridt i Bosnien-Hercegovinas tilnærmelse til europæiske strukturer. EU opfordrer alle ledere i Bosnien-
Hercegovina til fuldt ud at gå ind for dette resultat og indlede en hurtig gennemførelse i praksis af
forfatningsændringen.

* * *

Nr. 52/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af Europarådet

Bruxelles, den 24. april 2002

EU har med tilfredshed noteret sig Europarådets beslutning om at opfordre Bosnien-Hercegovina til at blive
medlem. Det lykønsker myndighederne og befolkningen i Bosnien-Hercegovina med de fremskridt, der har
gjort denne skelsættende begivenhed mulig.

Dette er et vigtigt skridt på vejen mod europæisk integration. Bosnien-Hercegovina vil med sin optagelse i
Europarådet forpligte sig til at opfylde de grundlæggende kriterier efter optagelsen med henblik på at leve op
til standarderne for et moderne demokrati som et multietnisk, multikulturelt og forenet samfund. Det
internationale samfund vil nøje følge denne proces.

Nu da der er taget et vigtigt skridt, må Bosnien-Hercegovina gøre alt for at sikre opfyldelsen af alle de
betingelser, der indgår i Den Europæiske Unions køreplan på vejen hen imod yderligere tilnærmelse til
Europa og udsigten til en stabiliserings- og associeringsaftale.

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

* * *
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Nr. 53/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af fireårsdagen for mordet på biskop Gerardi

Bruxelles, den 24. april 2002

Den 26. april markerer fireårsdagen for det brutale mord på biskop Gerardi, koordinator for rapporten fra
REMHI, der dokumenterer de overtrædelser af menneskerettighederne, der er begået under den interne
konflikt i Guatemala.

Ved denne lejlighed ønsker EU at ære biskop Gerardis minde. EU udtrykker tilfredshed med, at den
indledende retssag har kunnet finde sted. EU beklager imidlertid , at forbrydelsen endnu ikke er fuldt
opklaret, og at de skyldige, herunder de personer, der stod bag mordet, ikke er blevet straffet. I den
forbindelse følger EU med særlig opmærksomhed afviklingen af appelsagen, som forhåbentlig snart kan
indledes som planlagt.

Samtidig ønsker EU igen at give udtryk for sin bekymring over for Guatemala over de fortsatte trusler og
overfald på medlemmer af menneskerettighedsorganisationer, journalister og dommere og jurister. Hertil
kommer inden for de seneste måneder trusler mod medlemmer af det guatamalanske institut for
kriminalantropologi (FAFG)og af centret for retspatologi og anvendt videnskab i Guatamala (CAFCA), samt
medlemmer af den katolske kirke, heriblandt præsten ved Santa Cruz del Quiché, Rigoberto Pérez, og biskop
Alvaro Ramazzini og fader Juan J. Aldaz ved Diocese de San Marcos, og branden i sognekirken i Nebaj.
Alle disse hændelser er direkte knyttet til disse personers
arbejde og deres støtte til at finde frem til sandheden om tidligere begivenheder eller til opgravninger.

I marts måned blev Jorge A. Rosal Zea, der var aktiv inden for de patriotiske parti, myrdet. Om-
stændighederne ved denne forbrydelse samt ofrets medlemskab af et politisk parti gør en effektiv
efterforskning af denne sag nødvendig.

Den Europæiske Union ønsker imidlertid at udtrykke tilfredshed med indkaldelsen af regeringens
sikkerheds- og menneskerettighedskabinet og dens tilbud om at arbejde sammen med menneskeret-
tighedsorganisationerne for, i samordning med retsmyndighederne, at foranstalte en grundig undersøgelse af
dette spørgsmål.

Den Europæiske Union gentager sin appel til Guatemala om gennem handling at bevise sin vilje til at
undersøge, retsforfølge og straffe gerningsmændene for disse overtrædelser af menneskerettighederne og
sætte en stopper for, at disse kan fortsætte ustraffet. EU minder om, at det var en forudsætning for det
fremtidige samarbejde med Guatemala, at krænkelserne af menneskerettighederne skulle bringes til ophør, at
retsvæsenet skulle fungere tilfredsstillende og at national forsoning skulle tilvejebringes, således som det
blev fremført af EU på det seneste møde i Den Rådgivende Gruppe for Guatemala (i februar 2002 i
Washington).

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. 54/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Mellemøsten

Bruxelles, den 20. april 2002

Den Europæiske Union henstiller indtrængende, at organisationer, der yder medicinsk og humanitær bistand,
øjeblikkeligt får adgang til de palæstinensiske befolkningsgrupper, som fastsat i resolution 1405, som blev
vedtaget i nat af FN's Sikkerhedsråd. Sikkerhedsrådet giver udtryk for sin bekymring over den "frygtelige
situation", disse befolkningsgrupper befinder sig i.

Den Europæiske Union understreger vigtigheden af det initiativ, FN's generalsekretær har taget til at
indhente præcise oplysninger om begivenhederne i flygtningelejren i Jenin. Initiativet støttes af
Sikkerhedsrådet og er også blevet positivt modtaget af parterne.

Den Europæiske Union appellerer til alle de berørte parter om at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at
finde en fredelig løsning med hensyn til belejringen af Fødselskirken i Betlehem.

Den Europæiske Union advarer imod enhver anvendelse af magt mod Den Palæstinensiske Myndigheds
hovedkvarter i Ramallah, som kunne bringe præsident Arafats og de i bygningen tilstedeværende personers
fysiske sikkerhed i fare.

Den Europæiske Union er rede til at bidrage til at finde en juridisk løsning på problemet med de af Den
Palæstinensiske Myndighed tilbageholdte personer, som befinder sig i det palæstinensiske præ-
sidentkompleks.
Den Europæiske Union understreger endnu en gang nødvendigheden af en samordnet og målrettet
international aktion for at udmønte den fælles erklæring, som blev afgivet af den internationale kvartet den
10. april 2002, og insisterer navnlig på, at Sikkerhedsrådets resolution 1402 gennemføres øjeblikkeligt, som
fastsat i resolution 1403.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

EØSU'S PLENARFORSAMLING

DEN 20.-21. MARTS 2002

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på
alle 11 officielle EU-sprog:

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

http://www.cese.europa.eu
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Specielt for plenarforsamlingen den 20.-21. februar var deltagelsen af Loyola de Palacio,
næstformand for Europa-Kommissionen, og Pedro Solbes Mira, medlem af Europa-Kommissionen.

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

•  Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik i 2002
 Ordfører: Ursula Konitzer (Arbejdstagergruppen – D)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 356/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Udarbejdelsen af de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik 2002
foregår på et tidspunkt, hvor EU-konventet træder sammen, og hvor overgangen til eurosedler og -
mønter er gennemført.
 
 Der er et misforhold mellem Den Monetære Unions succes og Fællesskabets hidtil
manglende succes med at udnytte sit vældige beskæftigelses- og vækstpotentiale. Dette misforhold
stiller krav om fornyede grundlæggende overvejelser om den økonomiske politiks procedurer og
indhold. Også Fællesskabets forestående udvidelse gør det nærliggende at overveje de
økonomisk-politiske koordineringsprocedurer. Derfor fremsætter EØSU i denne udtalelse nogle
tanker om koordineringsprocedurerne og om den økonomiske politiks indhold.
 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. +32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Euro-landenes økonomiske politik
 Ordfører: Lars Nyberg (Arbejdstagergruppen – S)
 
- Reference: Tillæg til initiativudtalelse – CES 361/2002
 

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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- Hovedpunkter:
 
 EØSU nævner nogle gode nationale eksempler, der på én gang opfylder kravene
vedrørende budgetbalance, gældsreduktion, inflationstakt samt vækst- og beskæftigelsesmålene.
Arbejdet med at udvikle en konsekvent politik bør også omfatte mål for en reform af
pensionssystemerne, så der kan tages højde for befolkningens aldring, og finansiering af offentlige
investeringer på nøgleområder i overensstemmelse med Lissabon-topmødet.
 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. +32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 
•  Fællesskabets statistiske program 2003-2007
 Ordfører: Susanna Florio (Arbejdstagergruppen – I)
 
- Reference: KOM(2001) 683 endelig – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 EØSU efterlyser først og fremmest en optimering af  samarbejdet mellem Eurostat
og de nationale – heriblandt også ansøgerlandenes - statistiske kontorer. I den forbindelse skal
Eurostats koordinatorrolle styrkes, hvorved man vil kunne sikre større harmonisering og et effektivt
system til sammenligning af data.
 
 EØSU mener endvidere, at det for at sikre en større neutralitet i de statistiske
oplysninger er nødvendigt at føre tilsyn med arbejdet i de private virksomheder, der direkte eller
indirekte deltager i det europæiske statistiske system.
 
 Endelig mener EØSU, at der bør ydes større finansiel støtte til Eurostat, at
medlemsstaternes regeringer i højere grad bør inddrages, og at Kommissionen bør spille en
passende rolle.
 
- Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
 (Tlf. +32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
 
 
 2. ET EUROPA MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

 
•  Immigration, integration og det organiserede civilsamfunds rolle

 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdstagergruppen – E)
 Medordfører: Vitor Melícias (Gruppen Andre Interesser – P)

 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 365/2002
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- Hovedpunkter:

 
 Det integrationsbegreb, EØSU foreslår i denne udtalelse, defineres som
"samfundsborgerintegration". Det er først og fremmest baseret på gradvis ligestilling af
indvandrerne med den øvrige befolkning, hvad angår rettigheder – herunder adgang til
(stats)borgerskab og stemmeret – og pligter samt adgang til goder, tjenesteydelser og demokratisk
medindflydelse på lige vilkår.
 
 Kommissionen må tage initiativ til udarbejdelse af et bredt EU-rammeprogram til
fremme af social integration af indvandrere og flygtninge i EU.
 
 Civilsamfundet og dets forskellige elementer – herunder EØSU, der repræsenterer
det organiserede civilsamfund – har en vigtig opgave at udføre. For at konsolidere sin rolle har
EØSU planer om i 2002 sammen med Kommissionen at afholde en konference om indvandring og
social integration.

 
- Kontaktperson: Pierluigi Brombo
 (Tlf. +32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
 
•  Kriterier og procedurer – asylansøgning
 Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK)
 

- Reference: KOM(2001) 447 endelig – CES 352/2002
 

- Hovedpunkter:
 
 EØSU konkluderer, at forordningen inkorporerer hovedelementerne i den temmelig
mangelfulde Dublin-konvention i fællesskabslovgivningen. Selv med de forbedringer,
Kommissionen foreslår, får man ikke en forordning, der er klar, brugbar, effektiv, rimelig og
human.
 
 EØSU erkender dog, at der kan være politiske årsager til at gå videre med
forordningen på indeværende tidspunkt. Det bifaldes derfor, at der lægges større vægt på princippet
om medlemsstatens ansvar for personer, der illegalt trænger ind på dens territorium, og for
personer, der illegalt har opholdt sig der i længere tid. Det bifaldes ligeledes, at der lægges større
vægt på familiens enhed, om end der på dette punkt ikke leves op til Kommissionens forslag om
familiesammenføring. Endelig bifalder EØSU de langt kortere frister, som forhåbentlig vil føre til,
at asylansøgninger afgøres hurtigere.
 
- Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf. +32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Erstatning til ofre for forbrydelser
 Ordfører: Vitor Melícias (Gruppen Andre Interesser – P)
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- Reference: KOM(2001) 536 endelig – CES 353/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Det vigtigste må være at finde frem til den bedste måde, hvorpå man kan takle de
spørgsmål, som rejser sig, når en person bliver offer for en forbrydelse i en anden medlemsstat. For
at undgå de nævnte problemer bør man satse på den højest mulige fælles standard og gradvis
bevæge sig hen imod harmonisering.
 
 Der skal i denne forbindelse lægges vægt på princippet om solidaritet og
ligebehandling af borgerne i det fælles område. Indførelsen af en maksimumsstandard bør indebære,
at medlemsstaterne kommer op på et niveau svarende til den mindste fællesnævner. Derfor bør der
opstilles gradvise udviklingsmål for så vidt angår indhold og det tidsrum, der er nødvendigt for at
nå dem. Der bør også etableres sanktioner i tilfælde af, at målene ikke nås.
 
 Forslaget om at anvende princippet om komplementaritet kan støde på modstand i
praksis, eftersom afgørelser om erstatning fra staten som oftest ikke er baseret på objektive juridiske
kriterier, men på rimelighedsprincipper, hvilket kan føre til dobbelt vurdering. Der er blot tale om et
indlæg i diskussionen, hvilket også gælder muligheden for at finde komplementaritet via
anvendelsen af en europæisk fond, hvor medlemsstaterne via deres respektive bidrag kunne
konvergere mod opfyldelse af standarden og det erstatningsniveau, der er opnået konsensus om.
 
- Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf. +32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
•  Hospice-arbejde – et eksempel på frivilligt arbejde i Europa
 Ordfører: Soscha zu Eulenburg (Gruppen Andre Interesser – D)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 350/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Hospice-arbejde optræder her som eksponent for en række andre områder, båret af
frivilligt engagement. Gennem forskellige eksempler sættes der fokus på det arbejde, de frivillige
konkret udfører, og på de overordnede rammer, der skal være på plads for at gøre denne indsats
mulig. Frivilligt arbejde er i høj grad med til at præge solidariteten i samfundet og det participative
demokrati. Dette engagement er kendetegnet ved at være non-profit og kreativt, men også
forpligtende, og desuden er arbejdet af personlig karakter. Med afsæt i analysen af det frivillige
arbejde og de erfaringer, der er gjort inden for hospice-arbejdet, er det nødvendigt at overveje,
hvordan Fællesskabet kan blive aktiveret til en målrettet indsats for at fremme frivilligt arbejde.
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 EØSU stiller i den forbindelse med følgende generelle forslag. En politik til fremme
af frivilligt arbejde skal fremme en dialog mellem de sammenslutninger, myndigheder og øvrige
samfundsinstitutioner, der støtter en sådan udvikling. Der skal oprettes fora og/eller børser for
frivillige, der giver detaljerede oplysninger om de mangeartede muligheder og arbejdsområder, der
findes inden for frivilligt arbejde på regionalt, nationalt og europæisk plan. Ved opgavernes løsning
skal de økonomiske og personlige forudsætninger for kvalificering, efter- og videreuddannelse samt
opfølgning være til stede. Gennem forskningsprojekter skal man undersøge grundlaget for det
frivillige engagement. Et minimum af deltagelse af professionelle skal sikre kontinuitet i
organiseringen og administrationen og den grundlæggende rådgivning omkring frivilligt
engagement. De mennesker, der engagerer sig i frivilligt arbejde, bør ved lov være sikret mod risici
mod liv og lemmer, således at de frivilliges og deres familiers eksistensgrundlag ikke trues.
 
- Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf. +32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
 3. LISSABON-STRATEGIEN
 
•  Virksomhedernes sociale ansvar (grønbog)
 Ordfører: Renate Hornung-Draus (Arbejdsgivergruppen – D)
 Medordfører: Ursula Engelen-Kefer (Arbejdstagergruppen – D)
 Medordfører: Jean François Hoffelt (Gruppen Andre Interesser – B)
 
- Reference: KOM(2001) 366 endelig – CES 355/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Både socialt ansvar og økonomisk succes bidrager til en virksomheds
bæredygtighed. Der er således vigtigt at betragte det sociale ansvar som et langsigtet projekt, dvs.
en strategisk investering.

 
 Virksomhedernes sociale ansvar (VSA) drejer sig ikke blot om at skabe og sikre
arbejdspladser, men også om at få skabt bedre arbejdspladser med tilfredsstillende arbejdsvilkår og
gode sundhedsmæssige forhold, om at tage hensyn til handicappedes behov og om at fremme
livslang uddannelse. Socialt ansvarlig handlen betyder, at virksomhederne anvender eksisterende
sociale regler med overbevisning og bestræber sig på at udvikle partnerskabsånd. Det indebærer
også, at relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere opbygges, og at forhandlinger og
inddragelse af arbejdstagerne fremmes. Principperne for VSA forankres globalt set ofte i ILO’s
konventioner.
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 I forbindelse med VSA-initiativer er princippet om frivillighed særdeles vigtigt for
EØSU. Etablering af detaljerede, bindende fælleseuropæiske rammebetingelser er ikke
hensigtsmæssigt. Fælles detaljerede VSA-standarder rummer den fare, at især SMV'er og
socialøkonomiens virksomheder tvinges ind i en "spændetrøje". Virksomhederne skal kunne
udvikle skræddersyede og effektive løsninger, der er særligt tilpasset deres respektive situation.
Generelle europæiske principper, vedtaget af arbejdsmarkedets parter, kan bidrage til, at de
VSA-foranstaltninger, som mange virksomheder allerede træffer, finder større udbredelse. EØSU
ser derfor meget positivt på, at arbejdsmarkedets parter går mere i dybden med enkelte aspekter ved
VSA, f.eks. på arbejdsmiljøområdet eller omkring fremme af lige muligheder. Den specifikke
EU-kontekst for VSA kan eventuelt udarbejdes via fælles initiativer og frivillige aftaler mellem
arbejdsmarkedets parter. Ved at fremme partnerskab mellem de vigtigste VSA-aktører kunne
Kommissionen virke for transparens, kohærens og god praksis på dette område.
 
 VSA omfatter både kvalitative og kvantitative aspekter, som varierer med branchen
og med virksomhedens situation, hvorfor også overvågningen og evalueringen skal foregå
forskelligt.
 
 EØSU anser det for særlig vigtigt, at der investeres i opbygning af social
ansvarsfølelse. Virksomhederne kan forbedre de overordnede rammer for borgernes engagement, de
kan uddele priser for socialt ansvarligt engagement, og de kan skabe incitamenter til, at
medarbejderne engagerer sig socialt.
 
- Kontaktperson: Allan Hick
 (Tlf. +32 2 546 93 02 – e-mail: allan.hick@esc.eu.int )
 
 4. NYE STYREFORMER I EU

•  Nye styreformer i EU – Hvidbog
 Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Arbejdstagergruppen – D)
 Medordfører: Irini Pari (Arbejdsgivergruppen – EL)
 
- Reference: KOM(2001) 428 endelig – CES 357/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 Udtalelsen udgør EØSU's bidrag til debatten om hvidbogen og ligger navnlig i
forlængelse af den udtalelse af 25. april 2001 om "Det organiserede civilsamfund og nye
styreformer i EU", der var EØSU's bidrag til udarbejdelsen af hvidbogen.
 
 EØSU's overvejelser og forslag har et dobbelt sigte:
 
•  Dels skal de skabe ny synergi mellem EU's organer og institutioner gennem en forbedring

af styreformerne i EU,
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•  dels skal de fremme EØSU's rolle som uomgængeligt mellemled mellem EU's institutioner
og det organiserede civilsamfund.

 
- Kontaktperson: Patrick Feve
 (Tlf. +32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)
 
 
 5. LANDBRUG
 
•  Den fælles landbrugspolitiks fremtid
 Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – D)
 
- Reference: Initiativudtalelse, som samtidig er et svar på to høringsanmodninger fra

Europa-Parlamentet:

- "Udvikling af landdistrikterne inden for rammerne af Agenda 2000" –
ref. T07301,

- "Midtvejsopgørelse over den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af
Agenda 2000" – ref. T07464 – CES 362/2002

 
- Hovedpunkter:

 Initiativudtalelsen om "Den fælles landbrugspolitiks fremtid" skal ses på baggrund af
Europa-Parlamentets anmodning om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om midtvejsopgørelse over den fælles landbrugspolitik inden for rammerne af Agenda 2000.
Udtalelsen, der er resultatet af en tæt dialog mellem miljøorganisationer, landbruget og
forbrugerne og desuden støtter sig til en høring afholdt i London, fremlægger en række
nyskabende forslag.
 
 Efter en historisk gennemgang af den fælles landbrugspolitik, præget som den har
været af skiftende begivenheder, sætter EØSU begrebet "alsidigt landbrug" under lup; her må
europæisk landbrug yde en ekstra indsats: sikre fødevarer af høj kvalitet, producere i
overensstemmelse med miljøkrav, sikre dyrenes velfærd. Kompensation i form af direkte betalinger
for de konkrete ekstra ydelser, som landbruget forventes at levere, kan udgøre et
samfundsøkonomisk acceptabelt grundlag for indkomststøtteforanstaltninger til fordel for EU's
landbrug.
 
 EØSU anmoder Kommissionen om at undersøge, om man fremover kan forestille
sig a) en flertrinsordning for direkte støtte, som i forskellig form tager sigte på aktive landmænd,
som producerer ud fra ensartede harmoniserede europæiske miljønormer b) at den første søjle
under den fælles landbrugspolitik suppleres med nye støtteformer, ud fra hvilke hver enkelt
medlemsstat kan øge støtten til bedrifter, som gør en ekstra indsats for at sikre kvalitet, beskytte
miljøet og bevare beskæftigelsen.
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 EØSU anmoder Kommissionen om at se nærmere på, om det kan lade sig gøre at
yde direkte støtte i form af en standardhektarpræmie til alle landmænd, der opfylder
alsidighedskravet.
 
 EØSU fremhæver, at hvis der skal opnås en generelt set positiv udvikling i
landdistrikterne, er det nødvendigt også at sætte hensigtsmæssigt ind med
strukturfondsforanstaltninger.
 
 Efter EØSU's mening er der behov for at afdække, hvilke konsekvenser en
afskaffelse af mælkekvoterne og andre kvoteordninger vil få  for regionernes økonomi.
 
- Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio
 (Tlf. +32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
 
 
 6. FORBRUGERBESKYTTELSE OG MILJØBESKYTTELSE

•  GMO/Sporbarhed af fødevarer og foder
 Ordfører: José María Espuny Moyano (Arbejdsgivergruppen – E)
 
- Reference: KOM(2001) 182 endelig – 2001/0180 (COD) – CES 358/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 Anvendelse af genetisk modificerede organismer har rejst en voldsom debat, hvor
synspunkterne ofte har været yderliggående og uden seriøst videnskabeligt grundlag. EØSU
anbefaler derfor Kommissionen at iværksætte en oplysningskampagne for at give offentligheden
kendskab til fordele og risici ved anvendelsen af GMO'er, både for fødevarer og foder og for
miljøet. Det er vigtigt, at der foreligger oplysninger indhentet fra uafhængige organer, så
befolkningen kan træffe informerede valg om den mad, de spiser, på et miljømæssigt og etisk
grundlag, også hvad angår den teknologi, hvormed den er produceret.
 
 Forordningsforslaget om mærkning og sporbarhed i ethvert led i produktions- og
distributionskæden af produkter, der indeholder GMO'er eller består af sådanne, tager hensyn til
forsigtighedsprincippet og øger gennemsigtigheden som forudsætning for forbrugernes valgfrihed.
 
 For fødevarer og foder, hvor det genetisk modificerede materiale ikke længere er til
stede, selvom det har været anvendt, er det dog vanskeligt at påvise, om sporbarheds- og
mærkningskravene er overholdt. Det kan være en kilde til illoyal praksis og svig. Der bør på
EU-niveau og nationalt niveau afsættes tilstrækkelige ekstraressourcer til at sikre en effektiv
gennemførelse og kontrol af den foreslåede lovgivning, idet det bør sikres, at ressourcerne går til
løsning af den primære opgave, nemlig at kontrollere sikkerheden af fødevarer og foder. EØSU
understreger, at omkostningerne i forbindelse med den nye teknologi bør lægges på
GM-producenterne og GM-produkterne og ikke på de traditionelle produkter gennem "GM-fri"
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 mærkning. De nationale regeringer og EU's politiske organer må sørge for, at der stilles større krav
til beskyttelse af mennesker og miljø - også på internationalt plan.
 
 Hverken det foreliggende forordningsforslag eller direktivforslaget om miljøansvar
afklarer erstatningsspørgsmålet i forbindelse med GMO'er. Dette finder ØSU uacceptabelt.
 
- Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf. +32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Forbrugerbeskyttelse
 Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser – UK)
 
- Reference: KOM(2001) 531 endelig – CES 344/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 EØSU bifalder Kommissionens initiativ, der delvis er et svar på EØSU's opfordring
om at forenkle lovgivningen og yderligere styrke indsatsen for forbrugerbeskyttelse1.
 
 Hvad angår princippet om et generelt krav om rimelig handelspraksis har EØSU
udforsket mulighederne for selv- og samregulering og mener, at et sådant generelt krav ville give
grundlag for en mere fleksibel fremgangsmåde ved udarbejdelsen af detaljerne om
forbrugerbeskyttelse på dette område, dog ikke når det gælder aftalelovgivning.
 
 EØSU vil imidlertid understrege, at forslaget til rammedirektiv og en generel regel
ikke kan vurderes fuldt ud på grundlag af grønbogen. Der er især behov for yderligere detaljer om,
hvilke mekanismer der skal etableres for at garantere ensartet anvendelse og rimelige markedsvilkår
overalt i EU. EØSU foreslår brug af artikel 153. EØSU påpeger, at der ikke gennemføres
tilstrækkeligt med koordineret EU-forskning i forbrugerspørgsmål, og henstiller, at dette problem
takles i det nye forskningsrammeprogram.
 
 Den generelle regel bør suppleres af en serie definitioner af former for
handelspraksis, som bør anses for urimelige.
 
 Der bør også inkluderes en "grå" liste over former for praksis, der kræver
årvågenhed, fordi de eventuelt omfatter urimelig praksis, under bestemte definerede og præcise
vilkår. Retningslinjer bør udarbejdes.
 
 Kommissionen bør overveje at fastlægge EU-mindstenormer for håndhævelse, som
skal baseres på en række nøgleprincipper såsom effektivitet og uafhængighed og overvåges af
Kommissionen. Kommissionen bør også foretage en periodisk evaluering af samregulerings- og

                                                     
 1 EØSU's udtalelse om forenkling, EFT C 48 af 21.2.2202, s. 130.
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selvreguleringsordninger hvert andet eller tredje år, og udarbejde en rapport om medlemsstaternes
erfaringer med selvregulering med forslag om forbedringer.
 
 Kommissionen bør overveje at indføre en resultattavle om gennemførelse af
forbrugerlovgivning, der svarer til den resultattavle, som Generaldirektoratet  for det Indre Marked
anvender.
 
 Der er også behov for at udvikle uddannelsen af de europæiske forbrugere, så disse
selv kan træffe foranstaltninger til at sikre deres rettigheder. EØSU beklager, at Kommissionen går i
retning af at begrænse begrebet om "forbrugerbeskyttelse" til udelukkende "økonomiske interesser".
 
- Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf. +32 2 546 92 54 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 7. DET INDRE MARKED
 
•  Europæisk statut for SMV'er
 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – F)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 363/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 EØSU lægger med sin initiativudtalelse op til, at der som supplement til det
europæiske selskab indføres en forenklet europæisk selskabsstatut for SMV'er.
 
 Behovsanalysen bekræfter nødvendigheden af et projekt vedrørende et europæisk
selskab for SMV'er. Det drejer sig først og fremmest om at tilbyde SMV'erne en europæisk statut,
således at de sikres samme behandling som de store virksomheder – den primære målgruppe for det
europæiske selskab – samt at tilbyde dem en "EU-etiket" med henblik på at lette deres aktiviteter i
det indre marked.
 
 For at gøre den nye statut mere attraktiv skal den hindre risikoen for
dobbeltbeskatning og indføre stor juridisk smidighed, lempelige etableringsformaliteter samt råd og
støtte til fremme af virksomhedspartnerskaber.
 
 I forlængelse af konklusionerne på Det Europæiske Råds møde i Lissabon ser EØSU
den europæiske statut for SMV'er som et middel til at opfylde målsætningerne om at forbedre den
europæiske konkurrenceevne og iværksætterånd samt at skabe nye aktiviteter og job. Statutten vil
ligeledes kunne fremme arbejdstagernes medindflydelse på europæisk niveau, hvilket igen vil
bidrage til at krone integrationsprocessen med held.
 
- Kontaktperson: Birgit Fular
 (Tlf. +32 2 546 90 44 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
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•  Regelforenkling
 Ordfører: Kenneth Walker (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
- Reference: KOM(2001) 726 endelig – CES 364/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 EØSU støtter de fleste af de initiativer, der er omfattet af Kommissionens
meddelelse, og er enig med Kommissionen i behovet for at indarbejde nye vaner og arbejdsmetoder
og fremelske en ny administrativ og politisk kultur. Det hilses velkommen, at Kommissionen agter
at opnå en reduktion på 25% i mængden af eksisterende lovtekster inden udløbet af sin nuværende
embedsperiode. EØSU forventer, at dette vil føre til en tilsvarende forbedring i teksternes kvalitet.
 
 EØSU går helhjertet ind for Kommissionens planer om at styrke og intensivere
høringsprocessen og gentager sin støtte til planerne om at fremme brugen af medregulering. EØSU
er enig med Kommissionen i behovet for, at medlemsstaterne sikrer korrekt omsætning af
EU-bestemmelser til national lovgivning inden for de fastsatte tidsfrister.
 
 EØSU understreger vigtigheden af at indføre en konsekvensanalyse af lovgivning
som led i en integreret underbygning af beslutningsprocessen både på europæisk og nationalt plan.
Det mener, at Rådet bør oprette en enhed til vurdering af lovgivningen på EU-plan, og at
medlemsstaterne bør oprette tilsvarende nationale organer.
 
 Som sit bidrag til færdiggørelsen inden juni 2002 af en handlingsplan til forenkling
og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer har EØSU lavet en liste med 59 særlige punkter,
som man mener bør indgå i en sådan handlingsplan, der ikke kun er henvendt til EØSU selv, men
også til Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og medlemsstaterne.
 
- Kontaktperson: Jakob Andersen
 (Tlf. +32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
•  Emissioner fra køretøjer
 Ordfører: Sergio Colombo (Arbejdstagergruppen – I)
 
- Reference: KOM(2001) 543 endelig – 2001/0255 (COD) – CES 345/2002
 
- Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf. +32 2 546 92 54 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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 8. TRANSPORT

•  Ændring af TEN-retningslinjer
•  Regler for EU-støtte inden for transeuropæiske transportnet
 Ordfører: Johannes Kleeman (Arbejdsgivergruppen – A)
 
- Referencer: KOM(2001) 544 endelig – 2001/0229 (COD) – CES 360/2002
 KOM(2001) 545 endelig – 2001/0226 (COD) – CES 347/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 EØSU er enig med Kommissionen i, at retningslinjerne for de europæiske
transportnet bør koncentreres og strammes op, så man kan foretage de nødvendige investeringer på
de områder, hvor problemerne er af mest akut karakter. EØSU støtter også idéen om navnlig at
fjerne flaskehalse på de store ruter og kun gennemføre et begrænset antal nye projekter. Det er
EØSU's opfattelse, at stigningen i person- og godstransporten vil fortsætte, hvilket bør imødegås
med øgede og mere målrettede investeringer i såvel jernbane- som skibstransport.
 
 EØSU betoner også vigtigheden af at kombinere og skabe forbindelser mellem
offentlige transportmidler og henviser til de intelligente trafikforvaltningssystemers voksende
betydning. Efter EØSU's mening er inddragelsen af ansøgerlandene utilstrækkelig. I forbindelse
med alle planer skal der tages hensyn til forskellige aspekter såsom rentabilitet, foranstaltninger
inden for miljø, fysisk planlægning og arealanvendelse samt bæredygtighed. Endelig støtter EØSU
en forhøjelse fra 10 til 20% af den maksimale EU-støtte til projekter, der på væsentlig måde
bidrager til opnåelse af målene for de transeuropæiske transportnet.
 
- Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf. +32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
•  Slottildeling i lufthavne – 2002/2003
 Ordfører: Bill Tosh (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
- Reference: KOM(2001) 335 endelig – 2001/0140 (COD) – CES 359/2002
 
- Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. +32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
•  Tildeling af ankomst- og afgangstider
 Ordfører: Bill Tosh  (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
- Reference : KOM(2001) 335 endelig – 2001/0140 (COD) – CES 346/2002
 
- Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. +32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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•  Støjrelaterede driftsrestriktioner i europæiske lufthavne
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen – DK)
 
- Reference: KOM(2001) 695 endelig – 2001/0282 (COD) – CES 348/2002
 
- Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf. +32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 
 9. FORBINDELSER UDADTIL
 
•  Strategisk partnerskab mellem EU og Rusland
 Ordfører: Filip Hamro-Drotz (Arbejdsgivergruppen – FIN)
 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 354/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 EØSU insisterer i udtalelsen på følgende henstillinger, der kan bidrage til et
fungerende partnerskab: Udnyttelse af det organiserede civilsamfunds erfaringer ved at inddrage
dets aktører i samarbejdet mellem EU og Rusland, samfundsmæssig forankring af partnerskabet
gennem øget offentlig information og debat samt støtte til Rusland i landets bestræbelser på at
modernisere den institutionelle ramme og styrke dialogen, herunder bestræbelserne hos det russiske
civilsamfunds organisationer på at spille en større rolle.
 
 Samarbejdsrådet bør på grundlag af konklusionerne af ovennævnte høringer oprette
et stående rådgivende forum, hvori de vigtigste områder af det organiserede civilsamfund er
repræsenteret. Dette forum skulle have til opgave, alt efter behov, at rådgive samarbejdsorganer på
forskellige niveauer
 
 EU bør tage initiativ til at gennemføre oplysningskampagner om partnerskabet
mellem EU og Rusland og øge synligheden heraf. Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet,
EU-delegationerne, medierne og civilsamfundets organisationer bør alle deltage i disse
bestræbelser.
 
 EU's nordlige dimension skal gennemføres målrettet og udbygges yderligere i de
kommende år, da det er et nyttigt værktøj til at forbedre forbindelserne mellem EU og Rusland.
 
 EØSU erklærer sig rede til at deltage i og bistå ved kommende EU-aktioner for at
skabe et dynamisk partnerskab mellem EU og Rusland. Forbindelserne mellem civilsamfundets
organisationer i Rusland og Europa bør forbedres. EØSU vil derfor overveje egnede metoder til at
etablere og fremme regelmæssige kontakter med hovedaktørerne i det russiske civilsamfund.
 
- Kontaktperson: Ellen Durst

(Tlf. +32 2 546 98 45 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
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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: 62
Type: http:

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

Page: 63
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 64
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 65
Type: mailto

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

Page: 66
Type: mailto

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

Page: 67
Type: mailto

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

Page: 68
Type: mailto

Old: mailto:allan.hick@esc.eu.int
New: mailto:allan.hick@cese.europa.eu

Page: 69
Type: mailto

Old: mailto:patrick.feve@esc.eu.int
New: mailto:patrick.feve@cese.europa.eu

Page: 70
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 71
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 72
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 73
Type: mailto

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

Page: 74
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 74
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 75
Type: mailto

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

Page: 77
Type: http:

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


	FORMANDSKABET
	VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

	EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING
	UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

	MEDLEMMERNES AKTIVITETER
	SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER	(situationen den 02.05.2002)
	SPØRGETID
	OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
	SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

	OFFICIELLE DOKUMENTER
	DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

	ALMENE OPLYSNINGER
	FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK
	DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

	OVERSIGT OVER �EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE
	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1
	Page 2


