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PSE De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDR Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
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GUE/NGL Den Europæiske Venstrefløjls Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UEN Gruppen Union for Nationernes Europa
EDD Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NI Løsgængere

* * *

AFET Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

BUDG Budgetudvalget
CONT Budgetkontroludvalget
LIBE Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECON Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURI Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre marked
ITRE Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPL Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVI Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRI Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECH Fiskeriudvalget
RETT Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULT Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVE Udvalget om Udvikling og  Samarbejde
AFCO Udvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMM Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETI Udvalget for Andragender
ENQU Det Midlertidige Undersøgelsesudvalg
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 12/02 Legionella

Nr. 13/02 Særlig adgangstilladelse for praktikanter til Europa-Parlamentets
bygninger i Bruxelles under Parlamentets ferie (juli-august 2002)

Nr. 15/02 Members' car service during the part-session of July 2002

Nr. 16/02 Foranstaltninger til bekæmpelse af Legionella-bakterier i
varmtvandssystemet i Tour-delen af Low-Bygningen i Strasbourg

Nr. 17/02 Legionella situation in the LOW building

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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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER     (Situationen den 20.06.2002)

Stiller Emne Nr

Anne Ferreira Regler for ejendomsmæglere i EU P-1519/02

Ioannis Marinos Afbildning af Cypern på euro-pengesedlerne P-1520/02

Ioannis Averoff De miljømæssige virkninger af bygningen af
vandkraftværker i regionen Epiros

P-1521/02

Ioannis Marinos Færdselsuheld i Grækenland E-1522/02

John McCartin Selvforsyning med oksekød i EU E-1523/02

John McCartin Import af oksekød til EU E-1524/02

Salvador Garriga Polledo EU-informationskampagne med henblik på indførelse af
euroen i Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark

E-1525/02

Salvador Garriga Polledo Bestemmelser vedrørende kurser i fremmedsprog E-1526/02

Salvador Garriga Polledo Fransk forbud mod renteafkast på kontokurantkonti E-1527/02

Jorge Hernández Mollar Forholdsregler mod det såkaldte turistklassesyndrom E-1528/02

Jorge Hernández Mollar Bestræbelser på at forhindre afvandringen fra
landdistrikterne

E-1529/02

Jorge Hernández Mollar Forsøg på at gøre fysikstudiet mere populært blandt unge E-1530/02

Robert Goebbels Kommissionens forvaltning af sit "rådgiver"-personale E-1531/02

Giovanni Pittella Lov mod tosprogethed i Hessen E-1532/02

Giovanni Pittella Lov mod tosprogethed i Hessen E-1533/02

Gunilla Carlsson Virksomhedsbeskatning i Estland E-1534/02

Reimer Böge Mund- og klovsyge i Sydkorea P-1535/02

Paulo Casaca Kommissionens indsats til fordel for det europæiske kartel
for sukkerraffinering

P-1536/02

Markus Ferber Kontrol med overholdelse af forskrifterne for
identifikation af kvæg

E-1537/02

Karl-Heinz Florenz Gennemførelse i national ret af direktiv 1999/44/EF om
visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse
hermed

E-1538/02

Glenys Kinnock Import af ulovligt tømmer E-1539/02
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Daniel Hannan Kommissærers partipolitiske taler under nationale
valgkampagner

E-1540/02

Joke Swiebel og Michael Cashman Den internationale forening ILGA og rådgivende status
ved ECOSOC - Spaniens adfærd

E-1541/02

Paulo Casaca Forskelsbehandling af regionerne i den yderste periferi
som følge af Poseima-programmet

E-1542/02

Paulo Casaca Forskelsbehandling af raffinaderiet på Azorerne
foranlediget af Kommissionen

E-1543/02

Albert Maat Mund- og klovsyge i Sydkorea P-1544/02

María Sornosa Martínez Fællesskabsfinansiering af højhastighedstoget (AVE)
mellem Valencia og Madrid

P-1545/02

Wolfgang Ilgenfritz Europa-Kommissionens repræsentation i Wien E-1546/02

Brigitte Langenhagen Bifangst af havpattedyr (delfiner) E-1547/02

Brigitte Langenhagen Digitale fartskrivere E-1548/02

María Sornosa Martínez Indvirkning på miljøet i Albufera-naturparken i Valencia-
regionen i forbindelse med omledningen af floderne Júcar
og Vinalopó

E-1549/02

María Sornosa Martínez Indvirkning på miljøet i lokaliteter af
fællesskabsbetydning og særlige bevaringsområder for
fugle i forbindelse med omledningen af floderne Júcar og
Vinalopó (Valencia-regionen)

E-1550/02

Roberta Angelilli Foranstaltninger til fordel for familier og moderskab E-1551/02

Roberta Angelilli Beskyttelse af den italienske musikproduktion E-1552/02

Roberta Angelilli Beskatning af musik-CD'er E-1553/02

Bob van den Bos EU-støtte til palæstinenserne E-1554/02

Bob van den Bos EU-støtte til palæstinenserne E-1555/02

Pernille Frahm Computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed P-1556/02

Eija-Riitta Korhola Anvendelse af slagge fra stålindustrien P-1557/02

Spørgsmål annulleret P-1558/02

Torben Lund Marsvin og bifangster E-1559/02

Klaus-Heiner Lehne Kommissionens politik over for Kina E-1560/02

Richard Corbett Forholdet mellem den højtstående repræsentant og
Kommissionen

E-1561/02

Richard Corbett Omkostningerne ved ikke at have et integreret europæisk
marked

E-1562/02
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Richard Corbett Fiskeri E-1563/02

Olivier Dupuis Situationen i det sydlige Mongoliet E-1564/02

Maurizio Turco Syrien E-1565/02

Freddy Blak Interessekonflikt inden for GD for transport P-1566/02

Christa Randzio-Plath Konkurrence/revision P-1567/02

Lucio Manisco EU og faren for krig mellem Indien og Pakistan P-1568/02

Spørgsmål annulleret E-1569/02

Elisabeth Schroedter Anlægsarbejde skader flora-, fauna- og habitat-området
Elben (Sachsen-Anhalt)

E-1570/02

Rolf Linkohr Spørgsmål vedrørende rammedirektivet for vandpolitiske
foranstaltninger

E-1571/02

Reimer Böge Godkendelse af alternative lægemidler inden for
veterinærmedicin

E-1572/02

Reinhard Rack Hjemtransport af døde personer inden for Fællesskabet E-1573/02

Fernando Fernández Martín Racisme blandt europæerne E-1574/02

Laura González Álvarez Nox-emissioner i Spanien fra eksisterende store
fyringsanlæg

E-1575/02

Brice Hortefeux Vold i hjemmet E-1576/02

Brice Hortefeux Omdefinering af den fælles landbrugspolitik E-1577/02

Astrid Lulling Vurdering af situationen for biavlen i Den Europæiske
Union

E-1578/02

Lucio Manisco EU og faren for krig mellem Indien og Pakistan E-1579/02

Jan Mulder og Maria Sanders-ten
Holte

Begrænsninger for deltagelse af udenlandske heste i
væddeløb i Frankrig

E-1580/02

Roger Helmer Oprettelse af  en "Euro-CIA" P-1581/02

Michael Cashman EU-associeringsaftaler P-1582/02

Gerhard Schmid Anerkendelse i Spanien af tyske notarielle dokumenter E-1583/02

Glyn Ford Ambulancetjeneste E-1584/02

Caroline Jackson Dioxiner E-1585/02

Mario Borghezio Ophængning af krucifikset i de europæiske institutioners
offentlige kontorer

E-1586/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1587/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1588/02
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Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1589/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1590/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1591/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1592/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-1593/02

Glyn Ford Transportvirksomheders ansvar E-1594/02

Glyn Ford Racisme og fremmedhad E-1595/02

John Purvis Sikkerhedskriterier for atomreaktorer E-1596/02

Béatrice Patrie Retningslinje for fortolkningen af direktivet om vilde
fugle

E-1597/02

Helena Torres Marques Bilafgifter E-1598/02

Spørgsmål annulleret P-1599/02

Rosa Miguélez Ramos Skævheder i den spanske provins Teruel P-1600/02

Alexander Radwan Støtte til Oradea-universitetet (Rumænien) E-1601/02

Spørgsmål annulleret E-1602/02

Avril Doyle Finansiering af styrthjelm-modellen (L-TC158 WG 5) via
DG-virksomhed

E-1603/02

Chris Davies Akamas-halvøen, Cypern E-1604/02

Chris Davies Jim Currie og reformen af personalevedtægterne E-1605/02

Chris Davies Delfindrab E-1606/02

Chris Davies Kashmir E-1607/02

Erik Meijer Afvisning i Nederlandene af at give en del borgere med
statsborgerskab i en anden EU- eller EØS-medlemsstat
national hypotekgaranti (Nationale Hypotheek-Garantie)

E-1608/02

Erik Meijer Enighed mellem medlemsstaternes regeringer om accept
af ulovlig statsstøtte til virksomheder, som forbruger de
stadig dyrere olieprodukter

E-1609/02

Samuli Pohjamo Strukturfondenes betalinger P-1610/02

Pernille Frahm Statsstøtte til landbruget E-1611/02

Konstantinos Hatzidakis Den nye retsramme for teknisk bistand under den tredje
fællesskabsstøtteramme

E-1612/02

Avril Doyle Traditionelle plantelægemidler E-1613/02

Chris Davies Direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer E-1614/02
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Christopher Beazley Erstatningskrav fra Hunting Technical Services som følge
af afbrydelsen af projekt 7-ACP UN1012 - Oban Hills-
programmet

E-1615/02

Paulo Casaca Forringelse af det portugisiske sprog i dokumenter fra
Kommissionen

E-1616/02

Luigi Vinci En tredje terminal i Malpensa-lufthavnen (Milano, Italien) E-1617/02

Gabriele Stauner Svagheder i Kommissionens regnskabssystem E-1618/02

Stavros Xarchakos Gennemførelse af den tredje fællesskabsstøtteramme i
Grækenland

E-1619/02

Charles Tannock Den engelske finansminister Gordon Brown's "gyldne
regel"

E-1620/02

Charles Tannock Fortolkning af stabilitets- og vækstpagten E-1621/02

Glenys Kinnock WTO-forhandlingsrunden E-1622/02

Fernando Fernández Martín Handelskamre i Mexico E-1623/02

Fernando Fernández Martín Handelskamre i Mercosur-lande E-1624/02

Fernando Fernández Martín Handelskamre i Latinamerika E-1625/02

Fernando Fernández Martín Handelskamre i Chile E-1626/02

Ursula Schleicher Direktiv om bortskaffelse af olieaffald P-1627/02

Minerva Malliori Et giftigt stof i fødevarer P-1628/02

Paul Rübig Små og mellemstore virksomheders pligt til at
offentliggøre regnskaber

E-1629/02

Stavros Xarchakos Brandstiftelse i en kirke i Tyskland E-1630/02

Theresa Villiers Moms og finansielle tjenesteydelser E-1631/02

Richard Corbett Malta E-1632/02

Cristiana Muscardini Voldelige videospil E-1633/02

Hiltrud Breyer Rodeo i Europa E-1634/02

Stavros Xarchakos Fødevaresikkerheden i Grækenland E-1635/02

Richard Corbett Demokrati i Singapore E-1636/02

Riitta Myller Konkurrenceklausuler og den frie bevægelighed E-1637/02

Bart Staes Kommissær Busquins holdning til konkurrencen på
skatte- og afgiftsområdet i det europæiske indre marked

E-1638/02

Dorette Corbey Mund- og klovsyge i Sydkorea E-1639/02
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Alexander de Roo Liberty Medias betydelige markedsandel efter den
eventuelle overtagelse af Casema, Nederlandene

E-1640/02

Emmanouil Bakopoulos Forværring af forholdet mellem Indien og Pakistan P-1641/02

Bernd Lange Genanvendelse af olieaffald P-1642/02

Hans-Peter Martin Sydtyrol og udvidelsen af EU P-1643/02

Gabriele Stauner Forkert beregning af medlemsstaternes bidragsbetalinger P-1644/02

Roberta Angelilli Spillekasino Vallee de Saint Vincent P-1645/02

Elly Plooij-van Gorsel MHP-standard for digital-tv P-1646/02

Jan Mulder Undersøgelse af fonde vedrørende mund- og klovsyge P-1647/02

Christopher Huhne Via Baltica P-1648/02

Gabriele Stauner Forkerte tal hos Eurostat/Eurogramme E-1649/02

Christopher Huhne Snus og cigaretter E-1650/02

Daniel Hannan Fribilletter E-1651/02

Ioannis Marinos Forudsigelse af jordskælv E-1652/02

Antonios Trakatellis Luftforurening ved grænsen mellem Grækenland og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

E-1653/02

Ioannis Souladakis Støtte til små lufthavne i Den Europæiske Union E-1654/02

Ioannis Souladakis Støtte til små lufthavne i Den Europæiske Union E-1655/02

Ioannis Souladakis Finansiering af programmer for infrastrukturprojekter
under Cards

E-1656/02

Ioannis Souladakis Finansiering af programmer for infrastrukturprojekter
under Cards

E-1657/02

Emmanouil Bakopoulos Herreløse hunde i Athen E-1658/02

Emmanouil Bakopoulos Ansættelser i Det Europæiske Fødevareagentur E-1659/02

Richard Howitt Obligatoriske EU-standarder for adgang til bygninger o.l. E-1660/02

Richard Corbett Beskatning af medlemskontingenter til faglige
organisationer og fagforeninger

E-1661/02

Theresa Villiers Beskyttelse af  havets levende ressourcer E-1662/02

Lousewies van der Laan Støjende "Kapitel 2-fly" og Rådets direktiv 92/12/EØF E-1663/02

Daniel Hannan Deltagerne i Det Europæiske Konvent P-1664/02

Nelly Maes Sanktioner mod Zimbabwe P-1665/02
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Antonios Trakatellis Forbud mod indgåelse af offentlige kontrakter med
medievirksomheder

P-1666/02

Carlos Carnero González Tildeling af blå flag P-1667/02

Françoise Grossetête Momsbetalingspligt - fortolkning af artikel 21 i direktiv
77/388/EØF

P-1668/02

Luciana Sbarbati Internationale adoptioner (Ukraine) P-1669/02

Charles Tannock Anvendelsen af EU-støtte i de palæstinensiske territorier P-1670/02

Martin Schulz Våbenlovgivningen i EU P-1671/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forbindelserne mellem EU og Colombia - løsladelse af
præsidentkandidaten Ingrid Betancourt

E-1672/02

Roger Helmer, Charles Tannock og
Theresa Villiers

Møntningsgevinst E-1673/02

Charles Tannock Repatriering af illegale immigranter fra EU E-1674/02

Charles Tannock Repatriering af illegale immigranter fra EU E-1675/02

Charles Tannock EU's nye flag E-1676/02

Charles Tannock Liste over terrororganisationer E-1677/02

Charles Tannock Kommissionens forslag til Rådets direktiv om
betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og
ophold med henblik på beskæftigelse som lønmodtager og
udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed

E-1678/02

Nelly Maes Vold i Kisangani P-1679/02

Benedetto Della Vedova Overensstemmelse mellem kontoret for ekstraordinære
lønudligninger (Cassa integrazione guadagni
straordinaria) og fællesskabsbestemmelserne om
statsstøtte til virksomheder og beskæftigelse

P-1680/02

Bart Staes Indrejsedokumenter til Kosovo P-1681/02

Alexander de Roo Mund- og klovsygevirus i Sydkorea P-1682/02

Ursula Schleicher Direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand
(drikkevandsdirektivet)

E-1683/02

Hubert Pirker Fri handel med jagtvåben E-1684/02

Gerhard Schmid Indefrysning af konti E-1685/02

Gerhard Schmid Indefrysning af konti - gennemførelse i praksis E-1686/02

Herbert Bösch ECB og EIB og direktiverne om indgåelse af offentlige
kontrakter

E-1687/02

Stavros Xarchakos Incitamenter til at afhjælpe fødselsunderskuddet E-1688/02
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Stavros Xarchakos Lufttrafikkontrol og vejrprognoser E-1689/02

Ioannis Souladakis Beskyttelse af eddikeproduktion E-1690/02

Mihail Papayannakis Gennemførelse af direktivet om anerkendelse af
eksamensbeviser

E-1691/02

Robert Evans Europa-Parlamentets beslutning af 18. januar 2001 om
trafiksikkerhed

E-1692/02

Concepció Ferrer Jernbaneforbindelsen Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-La
Tour de Carol-Toulouse

E-1693/02

Erik Meijer Omlægning af den foreslåede motorvej Via Baltica i den
nordøstlige del af Polen til en linjeføring gennem Biebrza-
vådområderne med særdeles skadelige følger for
naturfredningen

E-1694/02

Bart Staes og andre Garanti for fødevareleverancer til mindrebemidlede i
forbindelse med afviklingen af interventionslagre

E-1695/02

Ilda Figueiredo En intern ringvej i Porto E-1696/02

Ilda Figueiredo Godtgørelse til fiskere og redere i tilfælde af midlertidig
indstilling af aktiviteterne

E-1697/02

Ilda Figueiredo Informationsforanstaltninger vedrørende den fælles
landbrugspolitik

E-1698/02

Martin Schulz Våbenlovgivningen i EU P-1699/02

Alexandros Baltas Anvendelse i Grækenland af fællesskabsordningen for
støtte til produktion af bomuld i produktionsåret 2001-
2002 i overensstemmelse med forordning (EF) nr.
1051/2001

P-1700/02

María Sornosa Martínez og Bárbara
Dührkop Dührkop

Konsekvenserne for naturområdet i Playaundi af projektet
om udvidelse af San Sebastiáns lufthavn

E-1701/02

Esko Seppänen Langtidsdeponering af brugt nukleart brændsel P-1702/02

Paulo Casaca Støtte C 35/02 - tilpasning af det nationale skattesystem til
de særlige forhold i den selvstyrende region Azorerne

E-1703/02

Elly Plooij-van Gorsel Skattelovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland -
bestemmelse om indeholdelse af 15%

P-1704/02

Gary Titley Euromed-toget P-1705/02

Andrew Duff Pladser i Europa-Parlamentet efter 2004 E-1706/02

Nuala Ahern Dialog om radioaktivt affald E-1707/02

Nuala Ahern Kinnock giver grønt lys - Currie til BNFL E-1708/02

Nuala Ahern Frie varebevægelser E-1709/02
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Elspeth Attwooll Dyreforsøg E-1710/02

Elspeth Attwooll Dyreforsøg E-1711/02

Joan Colom i Naval Højtideligholdelse af Europadagen i skolerne i EU E-1712/02

Raffaele Costa Prisstigninger efter indførelsen af euroen E-1713/02

Michl Ebner Statsstøtte - Tidsfrister for undersøgelsesproceduren E-1714/02

Erik Meijer Anvendelse af vaccination med en markervaccine i stedet
for forebyggende slagtning af sunde dyr ved det første
udbrud af svinepest

E-1715/02

Carlos Coelho Fortegnelse over tjenestemænd E-1716/02

Carlos Coelho Fortegnelse over tjenestemænd i Rådet E-1717/02

Elisabeth Schroedter Truede europæiske naturreservater i den nedre del af
Oderdalen (Brandenburg)

E-1718/02

André Brie Overførsel af midler fra de (tre) finansieringsinstrumenter
for små og mellemstore virksomheder i de fem nye
delstater i Forbundsrepublikken Tyskland

E-1719/02

Christopher Heaton-Harris Den europæiske offentlige anklager E-1720/02

Roberta Angelilli Kontrol med atomkraftværker E-1721/02

Roberta Angelilli Beskyttelse af floder E-1722/02

Bart Staes Beskyttelse af privatlivets fred og elektronisk
databehandling

E-1723/02

Bart Staes Det elektroniske identitetskort og beskyttelse af
persondata

E-1724/02

Bart Staes Elektroniske identitetskort og procedurer for tildeling af
kontrakter på offentlige tjenester

E-1725/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Momssvig inden for handlen med brugte metaller P-1726/02

Mario Borghezio Valg af det første "europæiske studenterråd" P-1727/02

Carlos Carnero González Klage til Kommissionen indgivet af den socialistiske og
progressive liste i Madrids byråd over overtrædelse af
fællesskabsretten

P-1728/02

Jens-Peter Bonde Markedsføringsregler i EU E-1729/02

Karin Junker Muligheder for fremme af vedvarende energikilder inden
for udviklingssamarbejde

E-1730/02

Anna Karamanou Fængsling af militærnægtere i Israel E-1731/02
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Isidoro Sánchez García De marokkanske myndigheders udvisning af en delegation
bestående af spanske politikere og journalister i El Aaiun
(Vestsahara)

E-1732/02

Brice Hortefeux Sikring af betalinger pr. bankkort E-1733/02

Cristiana Muscardini Anerkendelse af naturopati E-1734/02

Jan Mulder Cost-benefit i forbindelse med informationskontorerne i
medlemsstaterne

E-1735/02

Claude Moraes Vestsahara og indbyggernes ret til selvbestemmelse P-1736/02

Jens-Peter Bonde Udbudsregler E-1737/02

Richard Corbett Malta E-1738/02

Mario Borghezio Krænkelse af retten til ikke at afsløre kilder E-1739/02

Bartho Pronk og andre Opfølgning af skriftlig forespørgsel E-1022/02 vedrørende
fri bevægelighed for skibskaptajner

E-1740/02

Camilo Nogueira Román Den britiske udenrigsminister Jack Straws holdning til de
afgørelser, der skal træffes med hensyn til udvidelsen

E-1741/02

Camilo Nogueira Román Formandskabet for Rådet og formandskabet for
Kommissionen

E-1742/02

Camilo Nogueira Román En række kommissionsmedlemmers offentlige
stillingtagen til den reform af den fælles fiskeripolitik,
som er foreslået af Franz Fischler

E-1743/02

Camilo Nogueira Román Den påtænkte fuldstændige gennemførelse af FIUF til
nedskæring af en væsentlig del af fiskerflåden i EU

E-1744/02

Camilo Nogueira Román Deltagelse af organisationer for fiskeskippere og søfolk i
drøftelserne om reformen af den fælles fiskeripolitik

E-1745/02

Camilo Nogueira Román Følgerne af, at den overgangsperiode, hvor der er
begrænset adgang for spanske og portugisiske
fiskerfartøjer til EF-havet, udløber den 31. december 2002

E-1746/02

Camilo Nogueira Román Situationen for generaldirektøren for Kommissionens GD
for Fiskeri, Steffen Smidt

E-1747/02

Torben Lund Mishandling af hunde og katte P-1748/02

Ian Paisley Evalueringskriterier for medicinsk udstyr E-1749/02

Maria Sanders-ten Holte og Carles-
Alfred Gasòliba i Böhm

Fremskridt i konsolideringsarbejdet E-1750/02

Juan Naranjo Escobar Rettigheder for de ansatte i Den Europæiske Centralbank E-1751/02

Juan Naranjo Escobar Direktiv om beskatning af opsparing E-1752/02
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Juan Naranjo Escobar Handlingsprogrammet for det fælles momssystem E-1753/02

Jean Lambert og Inger Schörling Ukorrekt anvendelse af Den Europæiske Socialfond til
uddannelseskurser for stuepiger og tjenere på Tenerife

E-1754/02

Hugues Martin Euro-Middelhavspartnerskabet E-1755/02

Bart Staes Produktnormer for cykeldele E-1756/02

Erik Meijer Eventuel udelukkelse fra valg eller ulige behandling af
partier på grund af programmer og ideologi som følge af
lovforslag i Den Slovakiske Republik

E-1757/02

Camilo Nogueira Román Erklæringer fra direktøren for det spanske oceanografiske
institut under det XII. møde mellem
fiskeriforskningsorganisationerne den 5. juni 2002 i
Baiona i Galicien

E-1758/02

Christos Folias En marina på Lefkada E-1759/02

Christos Folias Tilladelse til import af kvæg E-1760/02

Christos Folias Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget

E-1761/02

Patricia McKenna Fremme af anvendelsen af brint udvundet af varige
energikilder og regionalprogrammerne

E-1762/02

Elizabeth Lynne Kommissionens kapacitet til at gennemføre sundheds- og
sikkerhedslovgivningen

E-1763/02

Olivier Dupuis Syrien E-1764/02

Roberta Angelilli Levnedsmiddeltilsætningsstoffer, der fremmer vægttab E-1765/02

* * *
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SPØRGETID

(B5-0252/02) den 11 juni 2002

11 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Roy PERRY Udvidelse af kabel- og satellitdirektivet fra 1993 H-0387/02

John McCARTIN Vækstfremmende hormoner i kvæg H-0395/02

Paulo CASACA Karteldannelse mellem sukkerraffinaderier i EU
fremprovokeret af Kommissionens politik

H-0401/02

Francisca SAUQUILLO
PÉREZ DEL ARCO

Retssagen mod ledere af den demokratisk valgte opposition i
Ækvatorialguinea

H-0403/02

Jorge HERNÁNDEZ
MOLLAR

Ulovlig indvandring i EU fra Marokko H-0404/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. KINNOCK

Christopher HEATON-
HARRIS

Berlaymont H-0431/02

Hr. LIIKANEN

Pat GALLAGHER Bestræbelser på at styrke det europæiske turisterhverv H-0383/02

Astrid THORS Migration til en åben API-interface H-0449/02

Gary TITLEY Evaluering af lovgivningens indvirkning for SMV'er H-0450/02

Fru de PALACIO

Joachim WUERMELING Dramatisk stigning i østvesttrafikken H-0364/02

Alexandros ALAVANOS Ny ulovlig støtte til luftfartsselskabet Olympic Airways H-0369/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JUNI 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

Kommissionen 70 11 58 11 1 0 0 MONTI
BOLKESTEIN
BYRNE
KINNOCK
LIIKANEN
de PALACIO

I alt 70 11 58 11 1 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 34

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 27

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 17

                                                     
1 Situationen pr. 13.06.2002
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

06/2002 317.599 Armando Cossutta, Christiana
Muscardini, Stefano Zappalà, Enrico
Ferri og Gianni Vattimoi

Anerkendelse af retten til at modsætte sig dyreforsøg
i EU

17.04.2002 17.07.2002 39

7/2002 317.600 Christopher Heaton-Harris Mediernes uafhængighed 17.04.2002 17.07.2002 8

8/2002 317.807 Fernando Fernández Martin Den vedvarende tilstræmning af illegale indvandrere
og flygtninge til Den Europæiske Union

24.04.2002 24.07.2002 9

9/2002 319.290 Marie Anne Isler Béguin, Yves
Piétrasanta, Marialiese Flemming og
Myrsini Zorba

Et EU-skolemodul for miljøuddannelse 23.05.2002 23.08.2002 10

10/2002 320.179 Mario Borghezio Indførelse af den 9. november som de europæiske
folks friheds- og uafhængighedsdag

12.06.2002 12.09.2002 3
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BÖGE
(PPE-DE)

Forskningssituationen i kandidatlandene
og foranstaltninger med henblik på deres
fulde deltagelse i rammeprogrammmet+

BUDG (M) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fælles fiskeripolitik: Bevarelse af
fiskeressourcerne

BUDG (M) 20.06.02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskerfartøjer: Hasteforanstaltning for
ophugning

BUDG (M) 20.06.02

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

Palæstina, flygtninge: 11. konvention
mellem EF og UNRWA, bistand i 2002-
2005

BUDG (M) 20.06.02 C5-0202/02

GUY-QUINT
(PSE)

Vedtægten for tjenestemænd og øvrige
ansatte i De Europæiske Fællesskaber

BUDG (M) 20.06.02 C5-0262/02

HUDGHTON
(VERTS/ALE)

Programmet intelligent energi i Europa
(2003-2006)

BUDG (M) 20.06.02 C5-0179/02

PAULSEN
(ELDR)

Fælles fiskeripolitik: Bevarelse af
fiskeressourcerne

ENVI (M) 17.06.02

GRUPPE
PSE

Folkesundhed: Narkotikamisbrug,
forebyggelse og reduktion af risici

ENVI (K) 17.06.02 C5-0270/02

GRUPPE
PPE-DE

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

ITRE (M) 19.06.02 C5-0133/02

ROTHLEY
(PSE)

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer JURI (K) 20.06.02 C5-0269/02

THYSSEN
(PPE-DE)

Årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber

JURI (K) 20.06.02 C5-0233/02

WUERMELING
(PPE-DE)

Civilretligt samarbejde: Indførelse af et
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument
for ubestridte krav

JURI (K) 20.06.02 C5-0211/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Fælles fiskeripolitik: Bevarelse af
fiskeressourcerne

PECH (K) 19.06.02

GRUPPE
PPE-DE

Fiskeri: Strukturforanstaltninger,
nærmere regler og betingelser (Ændr.
forord. 2792/1999/EF)

PECH (K) 19.06.02

GRUPPE
PPE-DE

Fiskerfartøjer: Hasteforanstaltning for
ophugning

PECH (K) 19.06.02

* * *
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OFFICIELLE DOKUMENTER



OFFICIELLE  DOKUMENTER28

Bulletin 01.07.2002 - DA - PE 320.288

DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen: XXXI Beretning om
Konkurrencepolitikken 2001

ITRE
JURI

ECON

SEC (02) 462
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet
Alarmsystemet nr. 3/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 473
endel.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Statusrapport om
Go Digital-initiativet 2002-2002

ITRE SEC (02) 566
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
udgifterne for EUGFL, Garantisektionen - Alarmsystemet nr. 4/2002

AGRI
CONT

SEC (02) 571
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Den
Europæiske Ombudsmand om forbindelserne med klagere i sager om
overtrædelse af fællesskabsretten

LIBE
PETI
JURI

COM (02) 141
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Evaluering af
strategien for det indre marked - 2002 - Indfrielse af løfterne

ECON
ITRE
JURI

COM (02) 171
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod en tematisk
strategi for jordbundsbeskyttelse

AGRI
RETT
ENVI

COM (02) 179
endel.

Grønbog om alternativ konfiktløsning på det civil- og handelsretlige
område

EMPL
ENVI
LIBE
JURI

COM (02) 196
endel.

Beretning fra Kommissionen: Fjerde rapport om gennemførelsen af
Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om
fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i
medlemsstaterne (cabotagesejlads) (1999-2000)

RETT COM (02) 203
endel.

Kommissionens femte rapport til Rådet om situationen inden for
verdens værftsindustri

ECON
ITRE

COM (02) 205
endel.

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 64/02

Erklæring fra Den Europæiske Union
vedrørende De Forenede Staters holdning til Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 14. maj 2002

1. Den Europæiske Union noterer sig med skuffelse og beklagelse, at De Forenede Stater den 6. maj
2002 har besluttet formelt at meddele, at landet ikke har til hensigt at ratificere Rom-statutten for Den
Internationale Straffedomstol (ICC), og at det betragter sig som frigjort fra alle retlige forpligtelser,
der måtte følge af undertegnelsen af statutten den 31. december 2000.

2. Den Europæiske Union respekterer De Forenede Staters suveræne rettigheder, men gør opmærksom
på, at denne ensidige handling kan få uønskede konsekvenser for indgåelsen af multilaterale traktater
og mere generelt for retsstatsprincippet i internationale forbindelser.

3. Den Europæiske Union gentager, at de betænkeligheder, som De Forenede Stater har givet udtryk for
med hensyn til ICC's fremtidige aktiviteter, efter dens opfattelse er ubegrundede, og at Rom-statutten
giver alle nødvendige garantier mod misbrug af ICC til politisk motiverede formål. Den Europæiske
Union er overbevist om, at dette vil blive indlysende, når Domstolen påbegynder sit arbejde. Den
Europæiske Union er skuffet over, at De Forenede Stater har set sig nødsaget til at handle som
tilfældet er uden at have indhøstet reel erfaring med ICC's aktiviteter. EU er overbevist om, at en
sådan erfaring vil vise, at De Forenede Stater fuldt ud kan tilslutte sig Domstolens arbejde.

4. Den Europæiske Union er også bekymret over den mulige negative virkning, som denne særlige
handling fra De Forenede Staters side kan få på udviklingen og styrkelsen af de seneste tendenser til at
gøre individuelt ansvar gældende for de groveste forbrydelser, der vækker det internationale samfunds
bekymring, et princip, som De Forenede Stater selv går stærkt ind for.

5. Den Europæiske Union bekræfter igen, at den er fast besluttet på at tilskynde til størst mulig
international støtte til ICC via ratifikation eller tiltrædelse af Rom-statutten, og at den har givet tilsagn
om at støtte en hurtig oprettelse af ICC som et værdifuldt instrument for verdenssamfundet i kampen
mod straffrihed for de groveste internationale forbrydelser.

6. Den Europæiske Union udtrykker håb om, at De Forenede Stater fortsat vil arbejde sammen med sine
venner og partnere om at udvikle en effektiv og upartisk international strafferetspleje og ikke vil
spærre vejen for nogen form for samarbejde med ICC, som vil være en realitet i nær fremtid. Den
Europæiske Union er rede til at gå ind i en sådan dialog.

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

* * *
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Nr. 65/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Irak

Bruxelles, den 20. maj 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på de møder, der har været holdt mellem den irakiske
udenrigsminister Naji Sabri og FN's generalsekretær Kofi Annan for at finde en diplomatisk løsning på
spørgsmålet om masseødelæggelsesvåben i Irak gennem fuld iværksættelse af Sikkerhedsrådets resolutioner
og overholdelse fra Iraks side af de indgåede nedrustningsforpligtelser.

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den anser en betingelsesløs overholdelse af FN-Sikkerhedsrådets
resolutioner for vigtig. EU opfordrer Irak til øjeblikkelig at rette sig efter resolutionerne, navnlig ved at
acceptere, at inspektørerne vender tilbage til Irak som fastsat i resolution 1284.

Den  Europæiske Union støtter uforbeholdent alle Sikkerhedsrådets og FN-generalsekretærens bestræbelser.

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at Sikkerhedsrådet den 14. maj vedtog resolution 1409, der
markant lemper FN's sanktioner over for Irak. Det nye program "olie for mad" vil gøre det lettere for Irak at
indføre civile produkter, samtidig med at der fortsat føres streng kontrol med importen af produkter med
dobbelt anvendelse. Denne kontrol er fremdeles nødvendig, da det internationale samfund stadig frygter
disse produkters potentielle anvendelse i programmerne for udvikling af masseødelæggelsesvåben eller
konventionelle våben. Den  Europæiske Union opfordrer Irak til fuldt ud at samarbejde om denne nye
ordning, der skal bidrage til at forbedre den humanitære situation og frem for alt komme den irakiske
befolkning til gode.

* * *

Nr. 67/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den fælles erklæring, som blev

undertegnet af regeringen for Republikken Indonesien og bevægelsen for et frit Aceh den 10. maj 2002
i Genève

Bruxelles, den 17. maj 2002

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed resultatet af de konsultationer mellem regeringen for
Republikken Indonesien og bevægelsen for et frit Aceh, som fandt sted den 9.-10. maj 2002 i Genève, og den
fælles erklæring, der blev undertegnet den 10. maj 2002.

Den Europæiske Union vil også gerne udtrykke sin påskønnelse af den formidlende indsats, som centret for
humanitær dialog har gjort, og af den rolle, som vismandsgruppen har spillet.
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Den Europæiske Union glæder sig over, at begge parter anerkender Nanggroe Aceh Darussalam-loven om
særligt selvstyre som udgangspunkt for en dialog med deltagelse af alle  samfundsgrupper i Aceh, og håber,
at der hermed er skabt et nyt grundlag for en vellykket dialog.

Den Europæiske Union opfordrer begge parter til at leve op til den fælles erklæring og benytte lejligheden til
at gøre en ende på urolighederne i Aceh ved at søge en varig løsning, som bygger på selvstyre for Aceh i
Republikken Indonesien.

* * *

Nr. 68/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om valget af præsidenten for Forbundsrepublikken Comorerne

og den fortsatte nationale forsoningsproces

Bruxelles, den 17. maj 2002

Den Europæiske Union noterer sig den afgørelse, hvorved valgkomitéen den 8. maj 2002 bekendtgjorde
resultaterne af valget den 14. april 2002 til præsident for Forbundsrepublikken Comorerne og erklærede
oberst Azali Assoumani for behørigt valgt.

EU ser med tilfredshed denne vigtige etape i en tilbagevenden til retsstaten og appellerer indtrængende til
alle parter på Comorerne om energisk at fortsætte den nationale forsoningsproces, der blev indledt i henhold
til Fomboni-aftalen af 17. februar 2000.

EU opfordrer indtrængende de nye comoriske myndigheder og landets politiske klasse til at fortsætte
arbejdet med at etablere demokratiske institutioner i Forbundsrepublikken Comorerne, og EU bekræfter i
denne forbindelse, at det er fast besluttet på at bistå Comorerne i bestræbelserne hen imod udvikling og
forsoning.

* * *
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Nr. 69/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den seneste tids spændinger mellem Indien og Pakistan

Bruxelles, den 22. maj 2002

Formandskabet giver på EU's vegne udtryk for alvorlig betænkelighed i anledning af de seneste dages
forværring af forholdet mellem Indien og Pakistan. Den seneste tids terroristangreb i Jammu-Kashmir og de
væbnede episoder, der har fundet sted på grænsen mellem de to lande i de seneste to døgn udgør en alvorlig
trussel, ikke alene for både Indiens og Pakistans befolkninger, men for stabiliteten i hele regionen.

EU håber, at der vil blive taget skridt til straks at forbedre den nuværende situation, og tilskynder begge
parter til at gøre deres bedste for at undgå en eskalering, der kan få uforudsigelige konsekvenser. EU ønsker i
den forbindelse at understrege, at terrorismen er vores fælles fjende, uanset hvor og hvem den er rettet imod.

Unionen beder indtrængende regeringerne i New Delhi og Islamabad om at træffe enhver foranstaltning til at
formindske spændingen som et første og nødvendigt skridt mod genoptagelsen af en positiv dialog mellem
de to lande.

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. 70/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om begivenhederne i Kisangani

Bruxelles, den 23. maj 2002

Den Europæiske Union fordømmer den genopblussen af volden, som har fundet sted i de områder, der er
besat af RCD-Goma, navnlig i Kisangani, og den undertrykkelse af den congolesiske befolkning, som visse
elementer i RCD-Goma og rwandiske tropper er ansvarlige for.

Den Europæiske Union minder om de forpligtelser, der følger af gentagne resolutioner fra FN's
Sikkerhedsråd om afmilitariseringen af Kisangani.

Den Europæiske Union vil gerne fremhæve indholdet af sin erklæring, der blev offentliggjort den 30. april
2002, og som krævede, at alle parter i Lusaka-våbenhvileaftalen respekterer indstillingen af fjendtlighederne,
og opfordrede dem til at afholder sig fra enhver handling, der kan være til hinder for, at der findes en samlet
løsning på konflikten.



ALMENE OPLYSNINGER34

Bulletin 01.07.2002 - DA - PE 320.288

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

* * *

Nr. 71/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Liberia

Bruxelles, den 24. maj 2002

Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over, at kampene i Liberia på det seneste er taget til i styrke, og
er overbevist om, at anvendelse af magt i dette land kun kan føre til yderligere destabilisering - også på
subregionalt plan - og øge befolkningens lidelser.

Den Europæiske Union fordømmer de væbnede oprørsgruppers forsøg på at tiltage sig magten i Liberia ved
anvendelse af magt og opfordrer nabolandene til ikke at støtte dem.

Den Europæiske Union støtter enhver lokal og regional indsats, der kan føre til øjeblikkeligt ophør af
kampene, og støtter den styrkede dialog mellem Mano-flodsunionen, Ecowas og organisationer i det civile
samfund. Den Europæiske Union ser navnlig med tilfredshed på Ecowas opfordring til våbenstilstand, der
blev fremsat af stats- og regeringscheferne den 17. maj 2002 i Yamoussoukro.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at sikre, at de humanitære initiativer beskyttes, og at
civilbefolkningen ikke berøres af de militære operationer.

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

* * *
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Nr. 72/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den nye traktat mellem De Forenede Stater og Den Russiske Føderation
om nedskæring af deres strategiske atomarsenaler

Bruxelles, den 24. maj 2002

Den Europæiske Union har med tilfredshed modtaget nyheden om, at Amerikas Forenede Stater og Den
Russiske Føderation har undertegnet en ny traktat om nedskæring af deres strategiske atomarsenaler.

EU finder, at denne traktat er et skridt fremad og udgør et positivt bidrag til det internationale samfunds
indsats i retning af nedrustning og ikke-spredning. EU håber endvidere, at den vil blive fulgt op af andre
initiativer, der kan styrke den internationale sikkerhed og stabilitet.

* * *

Nr. 73/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om præsidentvalget i Mali

Bruxelles, den 7. juni 2002

EU glæder sig over, at præsidentvalget i Mali den 28. april og den 12. maj 2002 fandt sted i en afklaret
politisk atmosfære, og at samtlige politiske grupperinger deltog. Dette valg er en bekræftelse af det maliske
folks og dets lederes demokratiske sindelag.

EU glæder sig navnlig over den ro, som kendetegnede afviklingen af valget, hvilket er en understregning af
det maliske folks og de maliske myndigheders og politiske partiers vilje til og bestræbelser på at styrke
demokratiet i landet på grundlag af tolerance og national enhed.

EU noterer sig med anerkendelse den indsats, som de maliske institutioner har gjort for at sikre den bedst
mulige tekniske og logistiske tilrettelæggelse af valget.

Selv om stemmeoptællingen efter den første valgrunde foregik langsomt og selv om forfatningsdomstolen
har konstateret uregelmæssigheder, bekræfter EU imidlertid på ny sin vilje til fortsat at samarbejde med
myndighederne og samtlige involverede parter med henblik den bedst mulige praktiske tilrettelæggelse af
kommende valg. I den forbindelse understreger EU betydningen af konkrete foranstaltninger med henblik på
parlamentsvalget den 14. og 28. juli 2002, der er en afgørende etape for styrkelsen af demokratiet i Mali.

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

* * *
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Nr. 74/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste angreb på de uafhængige medier i Kasakhstan

Bruxelles, den 29. maj 2002

Den Europæiske Union er dybt bekymret over de seneste angreb på de uafhængige medier i Kasakhstan,
herunder det gentagne hærværk mod TAN TV's fødekabel i Almaty, brandstiftelsen den 3. maj i
forlagsvirksomheden Ak Zhaiy i Atyrau, overfaldet den 21. maj på to journalister fra avisen SolDat og den
påfølgende ødelæggelse af dennes udstyr samt brandbombeangrebet den 22. maj på avisen Delovoye
Obozreniye-Respublikas kontorer, som desuden bragte mange menneskeliv i fare i den samme bygning.

Ovennævnte handlinger sår tvivl om sikkerheden for Kasakhstans uafhængige medier, der er beskyttet af
landets forfatning og af Kasakhstans frit indgåede forpligtelser inden for rammerne af OSCE og adskillige
internationale aftaler, hvoriblandt den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der er indgået med EU, er af særlig
betydning for Den Europæiske Union og dens medlemsstater.

Den Europæiske Union forventer, at de kasakhiske myndigheder hurtigt foretager en grundig undersøgelse
med henblik på at identificere og retsforfølge gerningsmændene til de nævnte voldshandlinger. EU forventer
samtidig, at de kasakhiske myndigheder sikrer passende vilkår og effektive garantier for, at de uafhængige
medier i landet kan fungere uhindret.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

EØSU'S PLENARFORSAMLING

DEN 29.-30. MAJ 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


ALMENE OPLYSNINGER38

Bulletin 01.07.2002 - DA - PE 320.288

Plenarforsamlingen den 29.-30. maj var markeret ved deltagelsen af Erkki Liikanen, medlem af
Europa-Kommissionen. Han kom med et indlæg om "Erhvervspolitik og Informationssamfundet",
efterfulgt af en general debat.

1. STRATEGIER FOR FREMTIDEN

•  Underudvalg: Mod et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling
 Ordfører: Ernest Erik Ehnmark (Arbejdstagergruppen – S)
 
 - Reference: KOM(2002) 82 endelig – CES 692/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordrer i sin udtalelse alle deltagende
regeringer og organisationer til – frem for at producere flere højtidelige erklæringer – at fokusere på
globalt partnerskab og en resolut vilje til at indlede en bæredygtig udvikling på verdensplan, hvor
fattigdomsbekæmpelse prioriteres højt. Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling har ikke til
formål at genforhandle verdensmiljøtopmødets henstillinger eller millenium-målene, men at enes
om foranstaltninger til at iværksætte dem. EØSU giver sin fulde støtte til Rådets og Kommissionens
bestræbelser på at arbejde videre med beslutningerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg i 2001,
som lavede et udkast til en ny platform i internationalt samarbejde, som tildeler EU en førende rolle.
 
 For at forhindre, at verdenstopmødet går i hårdknude på grund af uforenelighed mellem
miljøhensyn og hensynet til økonomisk og social udvikling, bør man kraftigt betone de tætte
forbindelser, der er mellem nøglefaktorer, der påvirker bæredygtighed, f.eks. befolkningsvækst,
miljøforringelser, fattigdom og økonomisk stagnation. EØSU slår til lyd for, at man på
verdenstopmødet blandt andet understreger det vigtige i at sammenkæde god miljømæssig praksis
og jobskabelse, som bør gå hånd i hånd med fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder.
Derudover bør der oprettes radikalt bedre handelsmuligheder for udviklingslandene og formuleres
nye tiltag med henblik på at udvide gældslettelsen. Almen og faglig uddannelse bør gives
topprioritet. Verdenstopmødet bør endvidere søsætte partnerskaber for uddannelse af
administratorer i udviklingslandene for at fremme af velfungerende myndigheder og effektive
forvaltninger. Endelig foreslår EØSU, at der, i lighed med, hvad der sker i EU, oprettes nationale,
regionale eller globale interessentfora som et middel til at inddrage offentligheden i fremme og
overvågning af bæredygtig udvikling.
 
– Kontaktperson: Robert Hull
 (Tlf.: 00 32 2 546 9350 - e-mail: robert.hull@esc.eu.int)
 

mailto:robert.hull@cese.europa.eu
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•  Samordning af den økonomiske politik
 Ordfører: Ursula Konitzer (Arbejdstagergruppen-D)
 
 - Reference: sonderende udtalelse – CES 688/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Denne udtalelse er udarbejdet som et svar på en anmodning om sonderende udtalelse fra
Kommissionens formand, Romano Prodi.
 
 Med hensyn til konventets arbejde bør det også undersøges, hvilke øvrige traktatændringer der
forekommer hensigtsmæssige i traktatens kapitel om økonomisk politik. Følgende punkter
forekommer især interessante:
 
•  Det bør formuleres tydeligere i traktatteksten, at den økonomiske politik har til formål at

bidrage væsentligt til realiseringen af beskæftigelses- og vækstmålene.

•  Fællesskabsinteressen skal varetages bedre, ved at Kommissionens initiativret i forbindelse
med opstillingen af de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik retableres.

 
•  Parlamentets rolle bør styrkes: obligatorisk høring eller fælles beslutningstagning, når

Rådet træffer afgørelse med flertal.
 
•  Obligatorisk høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
 
•  Under hvilke vilkår kan den makroøkonomiske sociale dialog forankres i traktaten?
 
•  Udvalgenes roller, sammensætning og indbyrdes samarbejde bør lægges bedre fast.
 
•  Er det  hensigtsmæssigt at forankre Euro-gruppen med egne beslutningsbeføjelser i

traktaten?
 
 EØSU er parat til yderligere at uddybe de problemstillinger, der er taget op i udtalelsen, og i givet
fald udarbejde tekstoplæg til mulige traktatændringer.
 
– Kontaktperson: Katarina Lindahl
 (Tlf. 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

 * * *

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER40

Bulletin 01.07.2002 - DA - PE 320.288

 
 2. SOCIALE FORANSTALTNINGER OG INDIKATORER
 

Mulige alternativer i forbindelse med pensionsreformen

Ordfører: Giacomina Cassina (Arbejdstagergruppen – I)
Medordfører: Harry Byrne (Datori di lavoro – IRL)

Reference: Sonderende udtalelse – CES 686/2002

Hovedpunkter:

 Formanden for Kommissionen, Romano Prodi, har bedt EØSU om at uddybe mulige alternativer på
pensionsområdet.
 
 EØSU bekræfter det, som allerede er påpeget i de nylige udtalelser om "Økonomisk vækst,
beskatning og bæredygtighed i EU's pensionssystemer" og om "Kommissionens meddelelse til
Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om: "Anvendelse af en
integreret tilgang til at understøtte nationale strategier for sikre og bæredygtige pensioner"" og i
andre, som direkte eller indirekte henviser til problemerne i forbindelse med pensionssystemerne og
ønsker her at uddybe nogle af disse problemstillinger med fokus på fire aspekter:
pensionssystemernes sociale bæredygtighed i forhold til nye behov på et arbejdsmarked under
forandring; foranstaltninger til fremme af aktiv aldring; foranstaltninger til fremme af finansiel
bæredygtighed samt forslag til anvendelsen af den åbne koordinationsmetode på området.

EØSU understreger i indledningen sin overbevisning om, at alle tiltag med henblik på tilpasning,
modernisering og reform af pensionssystemerne skal gennemføres med de sociale aktørers aktive, bevidste
og velinformerede medvirken, thi kun på den måde kan der skabes betingelser for en reel konsensus om de
valg, der er nødvendige at foretage på nationalt niveau.
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta

 (Tlf.: 00 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 
 
•  Sociale indikatorer
 Ordfører: Giacomina Cassina (Arbejdstagergruppen-I)
 
 - Reference: Initiativudtalelse – CES 685/2002

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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 - Hovedpunkter:
 
 EØSU påskønner i høj grad det arbejde, der er gjort i Udvalget for Social Beskyttelse og erklærer
sig fuldt rede til at samarbejde om og støtte ethvert fremtidigt arbejde af afgørende betydning for
udarbejdelsen af effektive nationale handlingsplaner til bekæmpelse af udstødelse. EØSU er især
tilfreds med den dynamiske fremgangsmåde, der giver mulighed for at justere og udvikle
indikatorerne. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at kontrollere, om definitionen af indikatorerne og
dermed deres indhold, gennemskuelighed og acceptmulighed lever op til kravene, eller om det ikke
er på sin plads inden længe at præcisere visse indikatorer yderligere. Hovedparten af indikatorerne
er relateret til indkomst, hvilket efter EØSU's mening skaber en vis skævhed i forhold til
indikatorer, der gør det muligt også at beskrive og sammenligne de kvalitative aspekter af fattigdom
og udstødelse.
 
 EØSU mener, man med henblik på det videre arbejde bør prioritere indikatorer, der kan måle
deltagelse i det sociale liv og adgang til tjenesteydelser, især sundhedsydelser. Indikatorerne
vedrørende viden og kvalifikationer bør suppleres og finpudses. Definitionen af indikatoren af
"lavindkomstprocent efter overførsler, fordelt efter hyppigste aktivitetsstatus", bør udvides med en
henvisning til aktiviteter af meget uregelmæssig eller lejlighedsvis karakter samt til aktiviteter, der
ikke er officielt registreret (illegalt eller "sort" arbejde). I indikatoren for forventet levealder bør der
oprettes en særlig kategori, "forventet levealder uden behov for hjælp" (disability-free life
expectancy) – en kategori, som Eurostat allerede tilbyder medlemsstaterne.
 
– Kontaktperson: Susanne Johansson
 (Tlf.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)
 
 
•  Sociale bestemmelser/vejtransport
 Ordfører: Gabriel García Alonso (Arbejdsgivergruppen – E)
 
 - Reference: KOM(2001) 573 endelig – 2001/0241 COD – CES 678/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 EØSU godkender den foreslåede ændring af forordning 3820/85, der tager sigte på at fremme
harmoniseringen af visse aspekter af bestemmelserne om køretid, pauser og hviletid ved indførelsen
af den digitale fartskriver. Dog foreslår udvalget nogle ændringer, som tager sigte på at præcisere
bestemmelserne i forslaget og forbedre anvendelsen af den nye forordning.
 
 Udvalget bifalder de nye bestemmelser om, at virksomheden har ansvar for, at arbejdet
tilrettelægges på en sådan måde, at chaufføren kan overholde køretidsbestemmelserne. Dermed
fastlægges en klarere deling af ansvaret mellem chaufføren og virksomheden for den samlede
køretid på én dag, også i tilfælde, hvor chaufføren kører gennem flere medlemsstater.
 

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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 Udvalget foreslår en yderligere mindskelse af antallet af de undtagelser, forordningen indeholder.
Derudover foreslår udvalget, at forordningen udvides til også at omfatte varebiler på over 2 ton.
Endelig opfordrer udvalget Kommissionen til at overveje muligheden for at inddrage
arbejdsmarkedets parter i arbejdet i det nye, særlige rådgivende udvalg, som vil blive oprettet for at
muliggøre en anvendelse og fortolkning af denne nye, ændrede forordning.
 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (Tlf.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 3. DET INDRE MARKED
 
 
•  Distribution af motorkøretøjer
 Ordfører: Giacomo Regaldo (Arbejdsgivergruppen – I)
 
- Reference: EFT C 67 af 16. marts 2002 – CES 676/2002

- Hovedpunkter:

 Det er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95, hvordan salgs- og serviceaftaler
vedrørende motorkøretøjer inden for fællesmarkedet skal behandles i relation til traktatens artikel
81. Da forordningen udløber den 30. september 2002, må Kommissionen vedtage regler for salg af
motorkøretøjer fra den 1. oktober 2002.
 
 I forslaget til forordning foreslås foranstaltninger for distribution af nye motorkøretøjer,
eftersalgsservice og regler for uafhængige reparatører.
 
 EØSU erkender, at Kommissionen med den nye gruppefritagelsesforordning har ønsket at udstyre
bilbranchen med et nyt innovativt værktøj for at forbedre fortolkningen og foregribelsen af
ændringer på markedet og i forbrugernes ønsker.
 
 EØSU udtrykker tilfredshed med, at mange af de forslag, som det har fremsat i tidligere udtalelser
om spørgsmålet, er medtaget i det nye forslag, hvori man, ud over målet om at fremme effektiv
konkurrence på markedet, erkender det nødvendige i at give forbrugerne nogle ordentlige garantier,
fordi motorkøretøjer er en helt speciel varegruppe, der som et redskab i mobilitetens tjeneste skal
garantere kvalitet, pålidelighed og sikkerhed i en længere periode.
 
 Kommentarerne i udtalelsen har til formål at finpudse, at forbedre definitioner og at supplere den
lovramme, som omgærder dette komplekse regelsæt, der indeholder bestemmelser for et følsomt
område inden for erhvervs- og samfundslivet.
 

mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu
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 Målet er at nå frem til et værktøj, som indebærer en konkret forbedring af forbrugernes velfærd ved
at give dem et bredere valg mellem produkter og tjenester på hele det fælles marked; det sætter
virksomhederne, herunder især SMV'erne, i stand til at begå sig på et marked, hvor bæredygtige
konkurrencevilkår sætter skub i væksten og beskæftigelsen, med en høj grad af retssikkerhed.
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf.: 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Salgsfremmende foranstaltninger
 Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen – EL)
 
 - Reference: KOM(2001) 546 endelig – 2001/0227 COD –  CES 689/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Salgsfremmende foranstaltninger er et af de vigtigste værktøjer til markedsføring af varer og
tjenesteydelser. De omfatter alle former for rabat som f.eks. tilbud om præmier, konkurrencer og
spil.
 
 Salgsfremmende foranstaltninger er uundværlige for udviklingen af handel med varer og
tjenesteydelser på tværs af grænserne i det indre marked. Det gælder navnlig for små innovative
SMV'er, der bestræber sig på at udvikle levedygtige markedsnicher.
 
 Kommissionen fremsætter nu et forslag til forordning med henblik på at få ophævet de
identificerede hindringer i det indre marked.
 
 EØSU henstiller, at Kommissionen foretager en gennemgribende revision af sit forslag til
forordning under hensyntagen til bemærkningerne i denne udtalelse og især til resultatet af den
offentlige debat om grønbogen om forbrugerbeskyttelse, så sammenhængen i EU's forskellige
politikker bevares.
 
 Hvis Kommissionen imidlertid ønsker at fastholde sit forslag, henstiller EØSU:
 
 a) at muligheden for salg med tab helt fjernes fra forordningen, og at enhver afskygning af

denne form for salg gøres umulig;
 
 b) at der træffes meget strenge og konkrete foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne

gennem forbud mod salgsfremmende foranstaltninger for lægemidler og tobaksvarer.
Desuden bør der vedtages foranstaltninger til beskyttelse af  børn og unge for at forhindre, at
alkoholforbruget stiger;

 
 c) at børn sikres fuldstændig mod indsamling af personlige oplysninger mod deres vidende;
 

mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu
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 d) at meddelelsen fra Kommissionen skal være indledningen på en løbende overvågning på

området og fungere som en permanent interventionsmekanisme, når ændrede vilkår på det
indre marked kræver det;

 
 e) at man på enhver måde skal sørge for, at små og mellemstore virksomheder, som er i

besiddelse af de nødvendige muligheder og perspektiver, forstår behovet for, at de
manifesterer sig på den europæiske og den internationale scene gennem salgsfremmende
foranstaltninger understøttet af ny teknologi;

 
 f) at Kommissionen opfordres til i sine fremtidige foranstaltninger at arbejde for en

samordning af lovgivningen og effektive tilsynsmekanismer i medlemsstaterne, så man får
garanti for, at reglerne om sund konkurrence gennemføres på det indre marked;

 
 g) at den grundlæggende pligt til at informere, som beskrives i bilaget, samles og skrives ind i

forordningen. Det er ligeledes vigtigt, at det gøres klart, hvordan informationer skal
formidles i detailhandlen – såvel i butikkerne som i den handel, der sker ad andre kanaler,
f.eks. via fjernsynet, e-handel o. lign.;

 
 h) at forordningens bestemmelser både kommer til at dække salgspraksis hos private

virksomheder og hos virksomheder, der med en bred definition kan siges at høre til den
offentlige sektor.

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 
 
•  Edb-registrering/punktafgiftspligtige varer
 Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgivergruppen – UK)
 
 - Reference: KOM(2001) 466 endelig – 2001/0185 COD  –  CES 673/2002
 
– Kontaktperson : Jakob Andersen
 (Tlf.: 00 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
 
 
•  Landbrugstraktorer
 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – F)
 
 - Reference: KOM(2002) 6 endelig – 2002/0017 COD – CES 674/2002
 
 - Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf.:  00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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 4. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
 
•  Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
 Ordfører: Sandra Thomas (Gruppen Andre Interesser – UK)
 
 - Reference: KOM(2001) 425 endelig – 2001/0173 COD – CES 694/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) tilslutter sig generelt Kommissionens
initiativ til at uddybe og udvide de gældende rammebestemmelser. Forslaget omhandler både
anvendelse og forbrug samt mærkning af produkter, som på forhånd er blevet meget nøje
kontrolleret for sundheds- og miljømæssige risici. De nye regler styrker gennemsigtigheden ved at
fremme mærkningen af genetisk modificerede fødevarer i fødevarekæden og ved at give
forbrugerne mulighed for at træffe et reelt valg. Udvalget bifalder især den udvidede kontrol med
foderstoffer. I EU, som har udstedt et moratorium for godkendelse af markedsføringen af nye
GMO'er, ønsker flertallet af borgerne imidlertid at undgå genetisk modificerede fødevarer.
 
 Udvalget mener, at mærkningen af genmodificerede produkter bør udvides til at omfatte fødevarer
og foderstoffer, der er fremstillet med GMO'er. Denne udvidelse vil give forbrugerne fuld indsigt i
anvendelsen af genteknologi i fødevarekæden og mulighed for at træffe et valg på et informeret
grundlag.
 
 Udvalget bifalder forslaget om at indføre GMO-mærkning for fødevarer og foder, som har en
utilsigtet forekomst af genetisk modificeret materiale på mindst 1%. Udvalget anbefaler, at der
udvikles standarder, der skal gælde for importerede genmodificerede produkter, som er godkendt i
det pågældende oprindelsesland, men ikke i EU. Endvidere mener udvalget, at mange forbrugere
fremover vil anse produkter, som i den samlede produktionskæde ikke har overskredet
tærskelværdien på 1%, for værende kvalitetsprodukter på lige fod med visse egnsprodukter,
frilandsæg eller økologiske produkter.
 
 - Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
 
•  Farlige stoffer og præparater - KMR
 Ordfører: Sergio Colombo (Arbejdstagergruppen – I)
 
 - Reference: KOM(2002) 70 endelig – 2002/0040 COD – CES 675/2002
 
 - Kontaktperson: João Pereira dos Santos
 (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
 

 * * *
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 5. MILJØ
 
 
•  Emballageaffald
 Ordfører: Richard Adams (Gruppen Andre Interesser – UK)
 
 - Reference: KOM(2001) 729 endelig – 2001/0291 COD – CES 681/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 EØSU anerkender og giver sin fulde støtte til direktiv 94/62/EF, der er en vigtig drivkraft, som skal
tilskynde medlemsstaterne til i deres lovgivning at indføre ordninger til selektiv indsamling og
sortering af emballageaffald og øge bevidstheden om, hvilken rolle emballage spiller.
 
 EØSU konstaterer, at man har registreret betydelige fremskridt i de sidste fem år, både når det
gælder indførelsen af specifik, fremskridtsvenlig lovgivning i medlemsstaterne og reaktionerne hos
virksomhederne inden for emballage og genvinding, genanvendelse samt affaldsbortskaffelse. Der
er fortsat en række problemer i forbindelse med genvinding af emballageaffald, og EØSU vedbliver
med at tilskynde til en proaktiv politik baseret på medindflydelse, som inddrager alle, der deltager i
produktion, brug og bortskaffelse af emballage, og hvori der tages særligt hensyn til disse aktørers
økonomiske begrænsninger. EØSU opfordrer i den forbindelse til:
 
•  større opbakning til innovation og udvikling af nye genvindingsmetoder for

emballageaffald,
•  udpegning og udvikling af nye markeder for genvindingsprodukter,
•  indførelse af CEN-standarder for genvindingsprodukter,
•  større ansvarliggørelse af de forskellige emballageaffaldssektorer,
•  konstruktiv dialog med forbrugere/borgere,
•  fortsat forbedring af EU's statistiske overvågningssystem.

- Kontaktperson: Silvia Calamandrei
(Tlf.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•  Økopointsystem: Østrig
 Ordfører: Dethmer H. Kielman (Arbejdsgivergruppen – NL)
 
 - Reference: KOM(2001) 807 endelig – 2001/0310 COD – CES 691/2002
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 - Hovedpunkter:
 
 EØSU godkender Kommissionens forslag om, at økopointsystemet, som er udregnet på basis af
2003, blot forlænges til 2004. Forslaget må betragtes som en midlertidig løsning, indtil der vedtages
et rammeforslag om betaling for brug af infrastrukturer. Udvalget accepterer, at antallet af økopoint
og fordelingen mellem medlemsstaterne forbliver uændret; samtidig bifalder det forslaget om at
lade den kvantitative begrænsning (højst 108% af antallet af transitkørsler) falde bort. Udvalget ser
dog ikke noget bæredygtigt retsgrundlag for bestemmelsen i artikel 3.3 om, at økopointsystemet
forlænges til 2005 eller endog til 2006, hvis ovennævnte rammeforslag ikke vedtages; denne
bestemmelse bør derfor falde bort. Udvalget henstiller, at aftalen om, at der skal sikres
fyldestgørende transitforbindelser til godstransport ad jernbane, bør efterleves, at mindre
miljøbelastende lastvogne i skattemæssig henseende bør behandles gunstigere end mere
forurenende, og at der på europæisk plan bør udvikles et system, som indebærer, at miljøvenlighed i
højere grad end nu bliver afgørende for valget af transportmiddel.
 
 - Kontaktperson: Siegfried Jantscher
 (Tlf.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)
 
 
•  Handel med kvoter for drivhusgasemissioner
 Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (Arbejdsgivergruppen – E)
 
 - Reference: KOM(2001) 581 endelig – 2001/0245 COD – CES 680/2002
 
 - Hovedpunkter:

EØSU har altid givet Kyoto-protokollens godkendelse og ratificering sin uforbeholdne støtte. EØSU er nok
enig i direktivets endelige mål, men ønsker dog at fremsætte en række bemærkninger til forslaget til direktiv.

 For det første bør direktivets formål efter EØSU's mening ikke være "at støtte en reduktion i
drivhusgasemissioner på omkostningseffektiv vis", men "at reducere drivhusgasemissionerne så
omkostningseffektivt som muligt og at søge at minimere følgerne heraf for konkurrenceevnen og den
samlede beskæftigelse i Den Europæiske Union." For det andet tvivler EØSU på den obligatoriske
anvendelse af direktivet i overgangsperioden 2005-2008 (dvs. før Kyoto-protokollens formelle
ikrafttræden). For det tredje ser EØSU ingen begrundelse for at udelukke andre drivhusgasser i det
oprindelige forslag, eller for at man fra 2008 ikke skal tage hensyn til de to øvrige
fleksibilitetsmekanismer, som omtales i protokollen.
 
 - Kontaktperson: Johannes Kind
 (Tlf.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)
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•  Støjklassificering af civile subsoniske jetfly
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen – DK)
 
 - Reference: KOM(2001) 74 endelig – 2001/0308 COD – CES 677/2002
 
 - Kontaktperson: Luis Lobo
 (Tlf.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 6. INDVANDRING OG RETLIGE ANLIGGENDER
 
 
•  Åben metode til koordinering af fællesskabets indvandrings- og asylpolitik
 Ordfører: Soscha zu Eulenburg (Gruppen Andre Interesser – D)
 
 - Reference: KOM(2001) 710 endelig og KOM(2001) 387 endelig – CES 684/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Udvalget stiller sig positivt til anvendelsen af den åbne koordinationsmetode på migrations- og
asylpolitikområdet, men vil ikke bifalde, hvis der gives afkald på at gennemføre de kommende
lovgivningsmæssige foranstaltninger, når den åbne koordinationsmetode anvendes.
 
 Udvalget mener, at de to metoder bør holdes adskilt, for at der kan tages højde for de krav, de hver
især stiller, trods deres tætte sammenhæng.
 
 Udvalget anbefaler en mere hurtig fremgangsmåde til åbning af legale indvandringsmuligheder.
Endvidere er udvalget af den opfattelse, at en fælles migrationspolitiks succes afgjort hænger
sammen med migranternes integration i værtslandene.
 
 Hvad angår asylpolitik stiller udvalget sig positivt til de foreslåede foranstaltninger, som skal støtte
udviklingen af et effektivt asylsystem.
 
 - Kontaktperson: Pierluigi Brombo
 (Tlf.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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•  Opholdstilladelse til ofre for organiseret ulovlig indvandring
 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdstagergruppen – E)
 
 - Reference: KOM(2002) 71 endelig – 2002/0043 CNS – CES 690/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Skønt EØSU vurderer direktivforslaget positivt, foreslår det dog en række ændringer for at gøre det
mere effektivt.
 
 Udvalget foreslår blandt andet følgende ændringer:
at opholdstilladelsen forlænges til et år;

- at medlemmer af en gruppe, hvor én person har samarbejdet, gives mulighed for ligeledes at
samarbejde med myndighederne;

- at de sociale organisationer tildeles en større rolle;
- at direktivforslaget omfatter ofre for grov udnyttelse af arbejdskraft:
- at der gives opholdstilladelse til de familiemedlemmer, der ledsager den person, som

samarbejder;
- at mindreårige ofre indrømmes de bedst mulige betingelser.

- Kontaktperson: Pierluigi Brombo
(Tlf.: 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

Minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere som flygtninge
Ordfører: An Le Nouail Marlière (Arbejdstagergruppen – F)

- Reference: KOM(2001) 510 endelig – 2001/0207 CNS – CES 683/2002

- Hovedpunkter:

 EØSU bifalder den proces, man har indledt i retning af at få vedtaget fælles standarder for
anerkendelse af flygtningestatus eller af anden form for beskyttelse, men understreger samtidig
behovet for at opretholde den mindst restriktive praksis i medlemsstaterne.
 
 EØSU støtter Kommissionens initiativ og bifalder især en behandling af tredjelandsstatsborgere på
lige fod med medlemsstaternes egne statsborgere; princippet om subsidiær beskyttelse som en
udvidet beskyttelse til personer, hvis begrundelse for en asylansøgning ikke er dækket af
Genève-konventionen, men som ikke desto mindre har behov for international beskyttelse; samt
udvidelsen af beskyttelsesområdet til ofre for forfølgelse fra ikke-statslige organisationer eller
aktører.
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 EØSU beklager, at Kommissionen anbefaler en vis forskelsbehandling mellem flygtningestatus og
subsidiær beskyttelse, og ønsker at understrege familiens betydningsfulde rolle samt den særlige
opmærksomhed, der bør rettes mod kvinder og de særlige former for forfølgelse, som de risikerer at
være udsat for.
 
− Kontaktperson: M. Pierluigi Brombo
 (Tlf. 00 32 2 546 9718 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

 

 
•  Forbedret adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med grænseoverskridende sager
 Ordfører uden studiegruppe: Manuel Cavaleiro Brandão (Arbejdsgivergruppen – P)
 
 - Reference: KOM(2002) 13 endelig – 2002/0020 (CNS) – CES 687/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 EØSU udtrykker megen tilfredshed med Kommissionens forslag.
 
 EØSU gør dog opmærksom på følgende aspekter, som der bør ses nærmere på:
 
 - Adgang til domstolsprøvelse er en grundlæggende borgerret, og retshjælpssystemet bør

derfor dække alle borgere, hvis sædvanlige opholdssted er i en medlemsstat, uanset deres
opholdsstatus.

 
 - Der bør også i fuldbyrdelsesfasen sikres retshjælp, selvom dommen fuldbyrdes i en anden 

medlemsstat end den, for hvis retter sagen er indbragt.
 
 - Borgernes interesser bør forsvares gennem retshjælp fra en passende uddannet og 

specialiseret fagmand, dvs. en advokat.
 
 - Virksomheder, hvis økonomiske situation berettiger det, bør ikke udelukkes for muligheden 

for at opnå retshjælp.
 
 - For at sikre et velfungerende system ville det være tilrådeligt at vedtage ét fælles sprog, og

det er nødvendigt, at de IT-systemer og –programmer, der anvendes i
kommunikationsnetværket mellem de forskellige akkrediterede nationale organer, er fuldt
ud kompatible.
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 - Der bør afsættes tilstrækkelige tekniske og finansielle ressourcer til information om

systemet blandt borgerne og til videreuddannelse af de fagfolk, der vil blive involveret i dets
praktiske gennemførelse.

 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta
 (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
 

 * * *
 
 
 7. REGIONALPOLITIK OG TRANSEUROPÆISKE NET
 
 
•  Fremtidig strategi for regionerne i EU's yderste periferi
 Ordfører:  Margarita López Almendáriz (Arbejdsgivergruppen - E)
 
 - Reference: Initiativudtalelse – CES 682/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 Kommissionen bør efter EØSU's mening efterleve de tilsagn, den gav i rapporten fra marts 2000, og
tillægge artikel 299, stk. 2, den betydning, den fortjener som retsgrundlag for undtagelser fra den
generelle fællesskabsret for at opveje de handicap, der følger af den afsides beliggenhed, og således
fremme udviklingen af regionerne i den yderste periferi (RYP).
 
 EØSU mener, at:
 
- der er et presserende behov for, at EU udvikler en samlet strategi for regionerne i EU's

yderste periferi med en definition af principper, mål, disponible midler og en tidsplan for
de foranstaltninger, der skal træffes;

 
- dette behov er særligt påtrængende i lyset af globaliseringen og udvidelsen, som vil betyde,

at EU vil fokusere mere på østlandene;
 
- der bør indledes en ny etape i EU's strategi over for RYP, som kan udgøre et kvalitativt

spring fremad i forhold til den traditionelle strategi og et passende retsgrundlag med
mulighed for undtagelser fra og tilpasninger til den generelle fællesskabsret til gavn for
RYP med henblik på udarbejdelse af en egentlig fællesskabspolitik for EU's yderste
periferi;

- 
- beliggenhed i EU's yderste periferi bør medtages som kriterium på alle stadier i

gennemførelsen af EU's politik.
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 Kontaktperson: Alberto Allende
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int
 
 
•  Ændringer/Transeuropæiske telenet

 Ordfører: Daniel Retureau  (Arbejdstagergruppen - F)
 
– Reference: KOM(2001) 742 endelig – 2001/0296 COD – CES 679/2002

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
 (tlf.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int)
 

* * *

 8. FORSKNING OG UDVIKLING
 
 
•  FTU-programmer - Ændringer
 Ordfører: Giannino Bernabei (Arbejdsgivergruppen – I)
 
 - Reference: KOM(2001) 279 endelig + 594 endelig – CES 693/2002
 
 - Hovedpunkter:
 
 De foranstaltninger, der indgår i forslaget til 6. rammeprogram, afspejler sig i vidt omfang i
Kommissionens foreliggende forslag til særprogrammer (herunder tre vedrørende
EF-rammeprogrammet og to vedrørende EURATOM-programmet), som afklarer, videreudvikler og
præciserer linjerne i dette, hvad angår temaer, målsætninger og forskningsområder.
 EØSU's udtalelse følger nøje linjen i de mange udtalelser, det i tidens løb har afgivet om
forskningsområdet. EØSU understreger således – under henvisning til den katalysatoreffekt,
særprogrammerne har for konkurrenceevnen og for integrationen af de forskellige europæiske
aktører på alle niveauer – på ny det nødvendige i, at man sætter sig som mellemfristet politisk mål
at forhøje den finansielle ramme med ca. 50%.
 Hvad de enkelte programmer angår, kommer udvalget med en række konkrete, detaljerede
henstillinger, som sigter på en strategi for en stærk og sammenhængende fælles politik og på at
udvikle en offensiv strategi med en tilsvarende nystrukturering af særprogrammerne. I en sådan
strategi skal der lægges vægt på projekter af mindre skala og på, at de små og mellemstore
virksomheder kan deltage over en bred front.
 
– Kontaktperson: Birgit Fular

(Tlf.: 00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@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: 37
Type: http:

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

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

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

Page: 42
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Old: mailto:raffaeledelfiore.@esc.eu.int
New: mailto:raffaeledelfiore.@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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

Page: 44
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Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 45
Type: mailto

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

Page: 45
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:silvia.calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: http:

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