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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 2/02 Europa-Parlamentets mødekalender for 2002 (officielle møder)

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

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

På mødet den 4. februar 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Maria Esther HERRANZ GARCIA

var valgt i stedet for Carmen FRAGA ESTEVEZ (PPE-DE/ES) med virkning fra den  21. januar 2002.

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 4. februar 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Pietro MENNEA

var blevet medlem af PPE-DE gruppen med virkning fra den 4. februar 2002.

* * *

På mødet den 27. februar 2002 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Hervé NOVELLI

var blevet medlem af ELDR-gruppen med virkning fra den 5. februar 2002.
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER                                     (Situationen den 26.02.2002)

Stiller Emne Nr

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Finansiering af Meda-programmerne og kultur P-0001/02

Alexandros Alavanos Lufthavnsgebyrer i Athens lufthavne E-0002/02

Alexandros Alavanos Kristi nye flugt fra Bethlehem E-0003/02

Jan Mulder Handel med læggekartofler: artikel 4 i direktiv 98/95 om
ændring af direktiv 66/403

E-0004/02

Chris Davies Fortolkning af forordning nr. 2037/2000 om stoffer, der
nedbryder ozonlaget

E-0005/02

Luis Berenguer Fuster og Joan
Colom i Naval

Mangelfuld elektricitetsforsyning i Spanien E-0006/02

Guido Sacconi, Paolo Bartolozzi
og Enrico Ferri

Incitamenter for unge landmænd i Toscana E-0007/02

Monica Frassoni Sardinien - tilladelser til prospektering og vurdering af
indvirkningen på miljøet

E-0008/02

Erik Meijer Forsinkelse og forhindring af anlæggelsen med
europæiske penge af en havn og en lufthavn i det
palæstinensiske område omkring byen Gaza

E-0009/02

Erik Meijer Underordnede myndigheders muligheder for kontrol med
gennemførelse af EU's støttebestemmelser og den i
september stadig manglende oplysning fra Friesland

E-0010/02

Erik Meijer Afsløringen af et finansiel smuthul, der er blevet anvendt
for at få en virksomhed til at etablere sig i den økonomisk
og geografisk ugunstigt stillede nederlandske provins
Friesland

E-0011/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Støtte til Meda og kultur E-0012/02

Brigitte Wenzel-Perillo Gennemførelse af fællesskabsinitiativet Interreg III, linje
A

E-0013/02

Graham Watson Begivenhederne i Genova E-0014/02

Graham Watson Penge til EU-udviklingsprojekt E-0015/02

Graham Watson Mikrofinanspolitik E-0016/02

Marie Isler Béguin Den tyrkisk-armenske forsoningskommissions mandat E-0017/02

Luciano Caveri Meddelelse om hejseanlæg P-0018/02
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Marco Cappato Respekt for de borgerlige og politiske rettigheder i Den
Demokratiske Folkerepublik Laos

P-0019/02

Graham Watson EU's finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed E-0020/02

Graham Watson Veterinærlægemidler E-0021/02

Elizabeth Lynne Støtte til muskelsygdomme E-0022/02

Bartho Pronk Belgiens opfølgning af afgørelsen i Engelbrecht-sagen E-0023/02

Antonios Trakatellis Tildeling af græsk statsborgerskab og ulovlig tildeling af
unionsborgerskab

P-0024/02

Eija-Riitta Korhola Fremme af tosprogethed gennem forskning i EU P-0025/02

Maurizio Turco Uddybning af svar på skriftlig forespørgsel P-2886/01 om
Nord-Syd-samarbejdet vedrørende bekæmpelse af
narkotikamisbrug

P-0026/02

Francesco Speroni Unøjagtige udtalelser om euroen P-0027/02

Joost Lagendijk Kommissær Bolkesteins udtalelser om harmonisering af
skatter og afgifter

P-0028/02

Véronique De Keyser Skader forårsaget af israelske bombardementer P-0029/02

Doris Pack Lufttransport: Alliancernes konkurrenceevne E-0030/02

Christopher Huhne Prisvariationer E-0031/02

Christopher Huhne Beregning af prisforskelle E-0032/02

Christopher Huhne EU-interne udenlandske direkte investeringer E-0033/02

Armando Cossutta Nedskæringer i den finansielle støtte til olieholdige frø E-0034/02

Bart Staes Opførelse af en losseplads i Novellara (Reggio Emilia) E-0035/02

Luciano Caveri Anvendelse af ordet "bjergområder" i landbrugsprodukter E-0036/02

Luciano Caveri Forordning om skilærere i Italien E-0037/02

Luciano Caveri Diget i Valgrisenche E-0038/02

Luciano Caveri Cannabis til terapeutisk brug E-0039/02

Luciano Caveri Lyme-sygdom E-0040/02

Dana Scallon Tilskud til pensionister, der er aktive inden for
uddannelse, kultur og sport

E-0041/02

Michael Cashman Beskatning af vedligeholdelse af en grav E-0042/02

Bárbara Dührkop Dührkop ESF og mindretalssprog E-0043/02

Eija-Riitta Korhola Netværk mellem tosprogede områder i EU E-0044/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER14

Bulletin 11.03.2002 - DA - PE 313.428

Spørgsmål annulleret E-0045/02

Ilda Figueiredo Midler fra EU E-0046/02

Miquel Mayol i Raynal Nationalitetsbetegnelse på køretøjers nummerplader P-0047/02

Jens Okking Biomedical Primate Research Centre (BPRC) E-0048/02

Francesco Speroni Forskelsbehandling af EU-borgere ved betaling af gebyr E-0049/02

Ria Oomen-Ruijten, Alexander de
Roo og Dorette Corbey

Indsigelser mod åbning af en civil lufthavn E-0050/02

Alexander de Roo Cyklamat E-0051/02

Dana Scallon Forskning der anvender embryoer P-0052/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Rammeaftale mellem "Deutsch-Ordens-Hospitalwerk",
virkeområde DOH International, og Kommissionen

E-0053/02

Wolfgang Kreissl-Dörfler Rammeaftale mellem "Deutsch-Ordens-Hospitalwerk",
virkeområde DOH International, og Kommissionen

E-0054/02

Michl Ebner Minimumsalder for arbejdsløshedsunderstøttelse og
gradvis nedsættelse af arbejdsløshedsdagpenge

E-0055/02

Dana Scallon Klager over advokater og jurister E-0056/02

Konstantinos Hatzidakis Landbrugskatastrofen efter kraftige snefald og frost i visse
dele af Grækenland

E-0057/02

Monica Frassoni Områdeoplanen PALALVO og Caorle-bugten E-0058/02

Esko Seppänen Den såkaldte skolemælkstøtte E-0059/02

Camilo Nogueira Román Det spanske formandskabs holdning til reformen af
traktaterne og indførelsen af en forfatning i henhold til
Laeken-erklæringen

E-0060/02

Camilo Nogueira Román De interne forfatningsmæssige enheder og Laeken-
erklæringen

E-0061/02

Camilo Nogueira Román Det spanske formandskabs holdning til budgetoverslagene
og anvendelsen af strukturfondene efter 2006, når
kandidatlandene er blevet fuldgyldige EU-medlemmer

E-0062/02

Camilo Nogueira Román Det spanske formandskab og Den Europæiske Unions
arbejdssprog

E-0063/02

Camilo Nogueira Román Det spanske formandskabs holdning til forbindelserne
med Mercosur og især med Argentina

E-0064/02

Camilo Nogueira Román Galicien og det europæiske transportnet - jernbaner E-0065/02

Camilo Nogueira Román Formandskabets holdning til reformen af den fælles
landbrugspolitik

E-0066/02
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Camilo Nogueira Román Formandskabets holdning til reformen af den fælles
fiskeripolitik i 2002

E-0067/02

Camilo Nogueira Román Det spanske formandskabs prioriterede målsætninger og
spørgsmålet om selvbestemmelse for det tidligere Spansk
Sahara

E-0068/02

Camilo Nogueira Román Barcelona-processen og fiskeriaftalerne med Marokko E-0069/02

Alexandros Alavanos Uvejrsskader i Grækenland P-0070/02

Joachim Wuermeling Forbud mod anvendelse af catgut i Forbundsrepublikken
Tyskland

P-0071/02

Antonios Trakatellis EIB-midler til opførelse af nye skoler og udskiftning af
gamle skolebygninger med asbest

E-0072/02

Michael Cashman Hjemsendelse af døde mellem medlemsstaterne E-0073/02

Concepció Ferrer Teknisk bistand til Kina med henblik på sundheds- og
plantesundhedsforanstaltninger

E-0074/02

Maurizio Turco Den Fælles Tolke- og Konferencetjenestes arbejdsgruppe
om anvendelsen af det internationale sprog esperanto

E-0075/02

Camilo Nogueira Román Kommissionsformandens udtalelser i Madrid E-0076/02

Astrid Thors Pelsdyrrapporten fra Det Videnskabelige Udvalg for Dyrs
Sundhed og Velfærd

P-0077/02

Ulrich Stockmann Eventuel lukning af jernbanewagonfabrikken
Ammendorf/Halle (Saale)

E-0078/02

Alexandros Alavanos Manglende angivelse af grænselinjer på amerikanske kort E-0079/02

Alexandros Alavanos Annullering af fly på grund af dårligt vejr i Elefterios
Venizelos-lufthavnen

E-0080/02

Mihail Papayannakis Narkotika i fængslerne E-0081/02

Chris Davies Destruering af køleskabe - EF-forordning 2037/2000 E-0082/02

Chris Davies Mikrokreditter til fattige E-0083/02

Chris Davies Handelen med mahogni E-0084/02

Chris Davies Offentlighedens adgang til Europas naturområder E-0085/02

Erik Meijer GMO-kontaminering af ikke-genmanipulerede afgrøder E-0086/02

Cristiana Muscardini Hjemsendelse inden for EU's grænser af afdøde borgeres
lig

E-0087/02

Erik Meijer Anvendelse af euroen som nationalt betalingsmiddel i
områder uden for Den Økonomiske og Monetære Unions
medlemsstater (ØMU)

E-0088/02
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Erik Meijer Negative følger af anvendelsen af euroen som den anden
nationale møntenhed ved køb af luksustjenesteydelser og
varige forbrugsgoder

E-0089/02

Erik Meijer Forbedring af den sociale rehabilitering af
narkotikaafhængige fanger, idet der stilles så uafhængige
og humane boliger som muligt til rådighed

E-0090/02

Astrid Thors Afprøvning af medicin i Europa E-0091/02

Mihail Papayannakis Salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked P-0092/02

Gabriele Stauner Uregelmæssigheder med ESF-midler i Nordrhein-
Westfalen

P-0093/02

Glenys Kinnock Europaskolerne P-0094/02

Renate Sommer Kommissionens beslutning af 17. september 2001 om
fremtidige serviceaftaler med "Duales System
Deutschland" (DSD) - procedure i henhold til EF-
traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53

E-0095/02

Christopher Huhne Børnesæder til biler E-0096/02

Christopher Huhne Handicapydelser E-0097/02

Christopher Huhne Vækst i det regionale BNP E-0098/02

Christopher Huhne Vækst i det regionale BNP E-0099/02

Christopher Huhne Regionale BNP-tal E-0100/02

Christopher Huhne Befolkningsændringer i Oxfordshire E-0101/02

Christopher Huhne Svar på skriftlig forespørgsel E-1393/01 E-0102/02

Christopher Huhne Kommissionens personaleallokering E-0103/02

Christopher Huhne Helms-Burton-loven E-0104/02

Ian Hudghton Lakseaftalen EU-Norge P-0105/02

Theresa Villiers Euroen og ERM II P-0106/02

Christopher Heaton-Harris Støtte til Railtrack P-0107/02

Kathalijne Buitenweg Tvivl om sikkerheden ved videregivelse af
personoplysninger til tredjelande og instanser i disse

P-0108/02

Theresa Villiers Euroen og ERM II E-0109/02

Patricia McKenna Arbejdstagernes frie bevægelighed inden for EU E-0110/02

Sami Naïr Omorganisering af Usinor med lukning af fabrikken i
Biache Saint-Vaast i Frankrig

E-0111/02
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Emilio Menéndez del Valle Udtalelser fra Rådets formand om ødelæggelsen af
palæstinensiske infrastrukturer i Israel

P-0112/02

Mogens Camre Asylbevillinger i EU E-0113/02

Markus Ferber Publikationen "European Dialog" E-0114/02

Markus Ferber Centret for Industrielt Samarbejde mellem EF og Japan i
Tokyo

E-0115/02

Concepció Ferrer TV 3 - Televisió de Catalunya i Frankrig E-0116/02

Jillian Evans Transport af radioaktivt materiale inden for EU's
medlemsstater

P-0117/02

Eluned Morgan Det Økonomiske og Sociale Udvalg P-0118/02

Michael Cashman Associeringsaftaler med tredjelande P-0119/02

Eurig Wyn Udgifter for producenterne til foranstaltninger til sikring
af levnedsmiddelkvaliteten

E-0120/02

Eurig Wyn Udgifter for producenterne til foranstaltninger til sikring
af levnedsmiddelkvaliteten

E-0121/02

Eluned Morgan Mund- og klovsyge E-0122/02

Rosa Miguélez Ramos Kommissionen og de internationale fiskeriaftaler E-0123/02

Roberta Angelilli Førerbevis til bus E-0124/02

Dorette Corbey, Albert Maat og
Jan Mulder

Handelshindringer som følge af BSE-krisen, navnlig i
ansøgerlandene

E-0125/02

Sebastiano Musumeci Manglende vedtagelse af en omstruktureringsplan for
luftruterne

P-0126/02

Rolf Berend Firmaet CREAM med sæde i Luxembourg E-0127/02

Alexandros Alavanos Tilbageholdelse af støtte fra EUGFL til fordel for
tredjeparter

E-0128/02

Alexandros Alavanos Et etnologisk museum i Trakien E-0129/02

Stavros Xarchakos Risiko for indstilling af narkotikaafvænningsprogrammer E-0130/02

Stavros Xarchakos Reklamer med pornografisk indhold E-0131/02

Spørgsmål annulleret E-0132/02

Carlos Carnero González Udtalelse fra medlem af Kommissionen, Loyola de
Palacio, om kernekraft

E-0133/02

Albert Maat Fortsættelse af indsamling af vibeæg i Frisland P-0134/02

Salvador Garriga Polledo Kommissionens forslag vedrørende Haitis økonomiske
fremtid

E-0135/02
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Jorge Hernández Mollar Oplysningskampagner om turisme i landdistrikter i
Andalusien

E-0136/02

Jorge Hernández Mollar EU-katalog over forslag til en fælles europæisk
indvandringspolitik

E-0137/02

Jorge Hernández Mollar Genetablering af badestrandene i Malaga E-0138/02

Salvador Garriga Polledo Budgetpost vedrørende arbejdet i det europæiske konvents
præsidium

E-0139/02

Salvador Garriga Polledo Kommissionens holdning til det satellitbaserede
positionsbestemmelsesprojekt Galileo

E-0140/02

Eurig Wyn EU's badevandsdirektiv fra 1976 E-0141/02

Giuseppe Di Lello Finuoli Oprettelse af "antiglobaliseringsenheder" og af en
database vedrørende demonstranter

P-0142/02

Raina Echerer Passiv valgret for arbejdstagere ved valg i virksomheder
og fællesvirksomheder

E-0143/02

Christopher Heaton-Harris Ledige stillinger i Kommissionen E-0144/02

Christine De Veyrac Religionsfrihed i Vietnam E-0145/02

Sebastiano Musumeci Nedsættelse af et europæisk agentur for civilbeskyttelse E-0146/02

Adriana Poli Bortone Sukkerroeproducenter i Syditalien E-0147/02

Erik Meijer Begrænsninger af anvendelsen af Fællesskabets
udbudsbestemmelser på grund af  offentligt-privat
samarbejde

E-0148/02

Erik Meijer Ekstra omkostninger for bankkunder som følge af
manglende overholdelse af aftaler om veksling af gamle
valutaer til euro

E-0149/02

Jan Andersson og Hans Karlsson Forskelle i omkostninger i forbindelse med
virksomhedslukninger

E-0150/02

Jan Andersson og Hans Karlsson Virksomhedslukning i forbindelse med strukturstøtte - den
svenske virksomhed Gislaved

E-0151/02

Salvador Jové Peres Den spanske regerings initiativer i forbindelse med
antiglobaliseringsbevægelsen

P-0152/02

Franz Turchi Forespørgsel af 19. oktober 2001 af Francesco Turchi P-0153/02

Roberto Bigliardo Miljøvanskeligheder i Caserta P-0154/02

Wilhelm Piecyk Spanske myndigheders optræden i forbindelse med
udstedelsen af opholdsdokumenter til EU-borgere

E-0155/02

Graham Watson Afrikanske børn, som er blevet forældreløse på grund af
aids

E-0156/02
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Fodé Sylla Spanien: Oprettelse af antiglobaliseringsenheder og
database

P-0157/02

Charles Tannock En britisk statsborgers problem med at indregistrere en
scooter i Italien

E-0158/02

Cristiana Muscardini Beskyttelse af miljøet i Po-deltaet E-0159/02

Cristiana Muscardini Variant af hæmoglobin (HbC) mod malaria E-0160/02

Cristiana Muscardini Fejlagtige oplysninger på internetsider om
modermærkekræft

E-0161/02

Jan Wiersma og Margrietus van
den Berg

Anvendelse af atomvåben mod Israel E-0162/02

Werner Langen Produktion af mousserende vin i Italien og Østrig P-0163/02

Francesco Fiori Genåbning af Mont Blanc-tunnelen P-0164/02

Christel Fiebiger Beskyttelse af vilde dyr P-0165/02

Mihail Papayannakis Gennemførelse af Rådets direktiv 90/314/EØF om
pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

E-0166/02

John Corrie Udviklingen af den nationale freds- og forsoningsdialog i
Côte d'Ivoire

E-0167/02

Emilio Menéndez del Valle Den umenneskelige behandling af krigsfangerne på den
amerikanske Guantánamo-base befinder sig i

E-0168/02

Raffaele Costa Gennemførelse af dødsstraf i Kina E-0169/02

Raffaele Costa Gennemførelse af dødsstraf i Kina E-0170/02

Roberto Bigliardo Sikkerheden i lufthavne E-0171/02

Alexander de Roo Bestrålede fødevarers sikkerhed E-0172/02

Bart Staes Anvendelse af sprog ved modtagelse af besøgende i de
europæiske institutioner

E-0173/02

Bart Staes Misbrug af dominerende stilling på markedet vedrørende
softwarelicenser til skoler

E-0174/02

Bart Staes Brevveksling med Nederlandene om jernbaneforbindelsen
IJzeren Rijn

E-0175/02

Bart Staes Europæisk nødopkaldsnummer 112 E-0176/02

Jonas Sjöstedt Euroens værdi i forhold til andre valutaer E-0177/02

Jonas Sjöstedt Overdragelse af valutareserver til ECB ved tilslutning til
euroen

E-0178/02

Geoffrey Van Orden Cypern P-0179/02
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Alain Krivine Spanien, oprettelse af antiglobaliseringsenheder og en
database

P-0180/02

Stavros Xarchakos Kommissionens svar hvad angår piratkopiering af cd'er E-0181/02

Stavros Xarchakos Rettighedshaverorganisationer og intellektuel ejendomsret E-0182/02

Stavros Xarchakos Økonomisk støtte til kulturelle institutioner i Grækenland E-0183/02

Caroline Jackson Brandsikring af bygninger E-0184/02

Carlos Carnero González Henrettelse af tre saudiarabiske borgere på grund af
homoseksualitet

E-0185/02

María Valenciano Martínez-Orozco Projekter forelagt af Spanien med henblik på
samfinansiering med deltagelse af Samhørighedsfonden

E-0186/02

Laura González Álvarez Kommissionens positive udtalelser om kernekraft E-0187/02

Gianfranco Dell'Alba Overholdelse af direktiv 79/409/EØF og anmodning om
oplysninger om gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF
(naturtyper samt vilde dyr og planter)

E-0188/02

Massimo Carraro Arbejdsmedicin E-0189/02

Jan Mulder Gennemførelse af nitratdirektivet (91/676/EØF) E-0190/02

Ilda Figueiredo Spanien: Oprettelse af antiglobaliseringsenheder og
database over demonstranter

P-0191/02

Giuseppe Pisicchio Særlig støtte til det italienske landbrug P-0192/02

Bert Doorn Forskelsbehandling på grund af nationalitet E-0193/02

Bert Doorn Forskelsbehandling på grund af nationalitet E-0194/02

Bert Doorn Polens, Den Tjekkiske Republiks, Slovakiets og
Sloveniens fremskridt på vej til medlemskab

E-0195/02

Bert Doorn Tilbagelevering af jødiske borgeres og jødiske samfunds
ejendomme i ansøgerlandene

E-0196/02

Bert Doorn Forenelighed mellem ekspropriation uden erstatning i
Slovenien og fællesskabsbestemmelserne.

E-0197/02

Bernd Lange Aldersbegrænsning for udøvelse af tandlægeerhverv E-0198/02

Bernd Lange Forretningstransaktioner i Østrig E-0199/02

Charles Tannock, Per-Arne
Arvidsson og Antonios Trakatellis

Asbestbestemmelser i Den Europæiske Union E-0200/02

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Officielle sprog i informationen om Kommissionens
programmer

E-0201/02

Roberta Angelilli Den europæiske kunst- og kulturarv E-0202/02
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Erik Meijer Forbrugerbeskyttelse ved at stille betingelser til
forretninger, der nægter betaling med 1, 2 eller 5
eurocent-mønter

E-0203/02

Patricia McKenna Elektrochokudstyr P-0204/02

Luisa Morgantini Spanien: Oprettelse af "antiglobaliseringsenheder" og
database over demonstranter

P-0205/02

Christos Folias Udbetalinger under den anden fællesskabsstøtteramme P-0206/02

Isidoro Sánchez García Kriterier for eurosedlernes udformning P-0207/02

Carlos Carnero González Menneskerettigheder i Vestsahara E-0208/02

Ulpu Iivari Hjemtransport af afdøde i EU E-0209/02

Piia-Noora Kauppi Hjemtransport af afdøde i EU E-0210/02

Erik Meijer Uventede og ekstravagante finansielle krav fra den
udpegede formand for konventet om en udvidet Union

E-0211/02

Bruno Gollnisch Fortsatte vekselomkostninger i euro-zonen P-0212/02

Nirj Deva Côte d'Ivoire E-0213/02

Nirj Deva Côte d'Ivoire E-0214/02

Fernando Fernández Martín Botswana E-0215/02

Fernando Fernández Martín Botswana E-0216/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0217/02

Fernando Fernández Martín Angola E-0218/02

Fernando Fernández Martín Antigua og Barbuda E-0219/02

Fernando Fernández Martín Antigua og Barbuda E-0220/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0221/02

Fernando Fernández Martín Bahamas E-0222/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0223/02

Fernando Fernández Martín Barbados E-0224/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0225/02

Fernando Fernández Martín Belize E-0226/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0227/02

Fernando Fernández Martín Benin E-0228/02

Bruno Gollnisch Fortsatte vekselomkostninger i euro-zonen E-0229/02
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Bartho Pronk Tillægspensionsordninger som hindringer for den frie
bevægelighed

E-0230/02

Arlindo Cunha Gennemførelse af fællesskabsstøtterammen for
skovbrugssektoren i Portugal

E-0231/02

Karla Peijs Moms P-0232/02

Torben Lund Forslag fra Kommissionen til en EF-handlingsplan for
nedsættelse af utilsigtet bifangst af søfugle ved
langlinefiskeri

P-0233/02

Jonas Sjöstedt Omkostninger i forbindelse med lægemidler i fremtiden P-0234/02

Karin Junker De Europæiske dokumentationscentre E-0235/02

Anna Karamanou Uvished med hensyn til de 110 fanger i Guantanamo E-0236/02

Anna Karamanou Uvished med hensyn til de 110 fanger i Guantanamo E-0237/02

Antonios Trakatellis og Christos
Folias

Forsinkelser og tilbageholdelser i forbindelse med
udbetaling af fællesskabsstøtten til landbruget i
Grækenland og ATE's (den græske landmandsbank)
overtrædelse af fællesskabsretten

E-0238/02

Alexandros Alavanos Krænkelse af de afghanske krigsfangers
menneskerettigheder

E-0239/02

Charles Tannock WTO og koreansk statsstøtte til skibsværfter E-0240/02

Charles Tannock Banandirektiver E-0241/02

Glenys Kinnock AVS/EUhandelsforhandlinger E-0242/02

Karla Peijs Toldforhold E-0243/02

Juan Ojeda Sanz Transport af kunstværker E-0244/02

Maurizio Turco Yderligere klarlægning af svaret på de skriftlige
forespørgsler om status over indsatsen i Afghanistan i
henhold til målene i Rådets fælles holdning af 22. januar
2001

E-0245/02

Maurizio Turco Svar på skriftlig forespørgsel E-3031/01 om UNDCP's
aktiviteter i Afghanistan

E-0246/02

Maurizio Turco Svar på skriftlig forespørgsel P-3373/01 om
forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den
Palæstinensiske Myndighed

E-0247/02

Bartho Pronk Prisstigninger ved indførelsen af euroen E-0248/02

Avril Doyle Midler til udvikling af en prototyperidehjelm (L-TC 158
WG 5)

P-0249/02

Elisa Damião Fri bevægelighed for arbejdstagere P-0250/02
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Brigitte Langenhagen Behandling af fisk med stoffer, der binder vand, med
henblik på forhøjelse af deres samlede vægt

E-0251/02

Spørgsmål annulleret E-0252/02

Mihail Papayannakis Udslip af clophen fra det offentlige elektricitetsselskab
DEI's kraftværk i Ajios Dimitrios Kozanis

E-0253/02

Chris Davies Britiske tilskud til restaurering af kulturarven E-0254/02

Chris Davies Bortskaffelse af køleskabe - Forordning (EF) nr.
2037/2000

E-0255/02

Graham Watson Støtte til handicapprojekter E-0256/02

Christopher Huhne Møntningsgevinst i 2001 E-0257/02

Christopher Huhne Møntningsgevinstprognose for 2002 E-0258/02

Christopher Huhne Møntningsgevinstprognose for 2002 E-0259/02

Christopher Huhne Behandling af møntningsgevinst og betalinger til
statskassen

E-0260/02

Lord Inglewood Rådet E-0261/02

Lord Inglewood Rådet E-0262/02

Camilo Nogueira Román Fangerne på USA's Camp X-Ray-base i Guantánamo E-0263/02

Camilo Nogueira Román Drab, tortur og forsvindinger i Tjetjenien E-0264/02

Konstantinos Hatzidakis Størrelsen af de korrektioner, der er pålagt
medlemsstaterne inden for rammerne af EUGFL-
Garantisektionen

P-0265/02

Sir Robert Atkins Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0266/02

Christopher Beazley Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0267/02

Giles Chichester Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0268/02

Malcolm Harbour Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0269/02

Spørgsmål annulleret P-0270/02

Philip Bushill-Matthews Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0271/02

Roger Helmer Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Barcelona P-0272/02

Lord Inglewood Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona P-0273/02

Gian Gobbo Undertrykkelse af den kurdiske bevægelse for
tosprogethed i Tyrkiet

P-0274/02

Jannis Sakellariou Anerkendelse af tysk speciallægeeksamen i Korfu,
Grækenland

E-0275/02
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Antonios Trakatellis Udslip af giftige stoffer fra det offentlige
elektricitetsselskab DEI's kraftværk og deraf følgende
risiko for den offentlige sundhed

E-0276/02

Charles Tannock Politisk undertrykkelse i Aserbajdsjan E-0277/02

Luckas Vander Taelen Angreb på journalisters ytringsfrihed i Malta E-0278/02

Jillian Evans Menneskerettigheder i Algeriet E-0279/02

Nicholas Clegg Told og punktafgifter E-0280/02

Nicholas Clegg Told og punktafgifter E-0281/02

Theresa Villiers Railtrack E-0282/02

Theresa Villiers Railtrack E-0283/02

Eluned Morgan EU-støttede projekter i Israel E-0284/02

Kyösti Virrankoski Den Videnskabelige Komités rapport om velfærd for
pelsdyr

E-0285/02

Armando Cossutta Gætteri i Kommissionen E-0286/02

Monica Frassoni Projekter vedrørende anlæg af forlystelsesparken
Gardaland i Castelnuovo del Garda, Italien

E-0287/02

Monica Frassoni Miljøindvirkning af højhastighedstoget i Toscana:
udtørring af kilderne i området SCI 37 (Moscheta)

E-0288/02

Christoph Konrad Systematisk krænkelse af  ligebehandlingsprincippet over
for udenlandske busselskaber i Frankrig på grund af
kravet om  den såkaldte "blå licens" samt idømmelse af
store bøder

E-0289/02

Christoph Konrad Konkurrenceforvridninger på grund af bidrag til den tyske
byggesektors tillægspensionskasse

E-0290/02

Charles Tannock Dyreforsøg med chimpanser E-0291/02

Charles Tannock og Theresa
Villiers

Europæisk gruppefritagelse for detailhandel med biler E-0292/02

Spørgsmål annulleret E-0293/02

Marie Isler Béguin og Lucio
Manisco

De central- og østeuropæiske landes deltagelse i EU's
uddannelsesprogrammer

E-0294/02

Bartho Pronk og Ria Oomen-
Ruijten

Hindringer i den frie bevægelighed som følge af den
belgiske lov om garanterede familieydelser

E-0295/02

Pere Esteve Menneskerettighedskommissionens 58. samling i Genève P-0296/02

Spørgsmål annulleret P-0297/02

Bart Staes Dyrs velfærd i EU og tredjelande P-0298/02
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Konstantinos Hatzidakis Funktionsmæssige svagheder i forvaltningsmyndigheden
for fællesskabsstøtterammen for Grækenland

E-0299/02

Konstantinos Hatzidakis Dioxinforurenede kyllingepartier E-0300/02

Konstantinos Hatzidakis Forvaltning af miljøet i byområder i Grækenland E-0301/02

Eluned Morgan Strukturfond E-0302/02

Mihail Papayannakis Fælleseuropæisk system til opsporing af dyr E-0303/02

Laura González Álvarez og Pedro
Marset Campos

Giftsky i Cartagena, Spanien E-0304/02

Jorge Moreira Da Silva Beskyttelse af fodgængere på offentlig vej E-0305/02

Miquel Mayol i Raynal Fattigdom E-0306/02

Marie Isler Béguin Malta og miljødirektiverne E-0307/02

Marie Isler Béguin Fællesskabsprogram for skoleuddannelse på miljøområdet E-0308/02

Marie Isler Béguin Miljødirektiver og meget perifert beliggende regioner E-0309/02

Ria Oomen-Ruijten og
Konstantinos Hatzidakis

Forebyggelse af piskesmældslæsioner E-0310/02

Jonas Sjöstedt Efterforskningen af Sävsjö kommunes salg af byens
sanatorium

E-0311/02

Jonas Sjöstedt Skrivelse fra Mercedes de Sola til et vidne i
"Stockholmskandalen"

E-0312/02

John Bowis AVS-beslutning om handicappede og ældre menneskers
rettigheder i AVS-staterne

P-0313/02

Isabelle Caullery Konkurrencepolitikken i forbindelse med lufttransport P-0314/02

Graham Watson Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer,
som gør ozonlaget tyndere

E-0315/02

Charles Tannock Støtte til Afghanistan E-0316/02

Philip Bushill-Matthews Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0317/02

Roger Helmer Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0318/02

Giles Chichester Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0319/02

Christopher Beazley Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0320/02

Sir Robert Atkins Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0321/02

John Purvis Forberedelser til mødet i Det Europæiske Råd i Barcelona E-0322/02

Chris Davies Eksport af levende kvæg til tredjelande P-0323/02
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Hans-Peter Martin Gennemskuelighed i forbindelse med møder, beslutninger
og dokumenter

P-0324/02

Rosemarie Müller Noni-saft og forordningen om nye levnedsmidler P-0325/02

Emilia Müller Hormoner og antibiotika i kød P-0326/02

Gabriele Stauner Equal-affæren P-0327/02

Feleknas Uca Konflikten i Mellemøsten E-0328/02

Christos Folias Mangler hos forvaltningsmyndigheden for den tredje
fællesskabsstøtteramme

E-0329/02

Stavros Xarchakos Farlig forurening af Ægæerhavet fra et tyrkisk
ophugningsværft

E-0330/02

Stavros Xarchakos Forfølgelse af grækere i Albanien E-0331/02

Christos Folias Jernbaneinfrastrukturer i Grækenland E-0332/02

Nuala Ahern Ressourcer til håndhævelse af Laeken-afgørelserne om
atomkraft

E-0333/02

Nuala Ahern Spørgsmål vedrørende radioaktivitet E-0334/02

Theresa Villiers Import af heste E-0335/02

Roger Helmer og Charles Tannock Møntningsgevinst E-0336/02

Daniel Hannan Budget for og udgifter til konventet om Europas fremtid E-0337/02

Christopher Heaton-Harris Tobaksstøtte E-0338/02

Christopher Heaton-Harris Arbejdstidsdirektivet E-0339/02

Christopher Heaton-Harris Informanter E-0340/02

Isidoro Sánchez García Indførelse af fast told for bananer E-0341/02

Pierre Jonckheer Støtte og kulminer i åbne brud i Alto Carrión-distriktet,
Palencia, Spanien

E-0342/02

Eija-Riitta Korhola Transport af afdøde i EU E-0343/02

Eija-Riitta Korhola Transport af afdøde i EU E-0344/02

Eija-Riitta Korhola EU-normer for angivere i den private sektor E-0345/02

Marjo Matikainen-Kallström Hjemsendelse af afdøde fra et land til et andet i EU E-0346/02

Mario Borghezio Luftsikkerhed og ulovlig handel med brugte reservedele E-0347/02

Nelly Maes Israels ødelæggelse af EU-investeringer i de
palæstinensiske områder

E-0348/02

Bartho Pronk Benyttelse af det europæiske kørekort i Nederlandene E-0349/02
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Helena Torres Marques Portugisiske ofre for voldskriminalitet i Sydafrika E-0350/02

Mihail Papayannakis Beskatning af brugte biler i Grækenland P-0351/02

Francesco Fiori Klassificering som "frisk, pasteuriseret mælk" P-0352/02

Paul Rübig Skatteændringer ved grænseoverskridende arbejde og
leveringer til Tyskland

E-0353/02

Paul Rübig ISPA-program, gennemførelsesbestemmelser i "Practical
Guide" (den praktiske vejledning)

E-0354/02

Herbert Bösch Karruseltransport på grund af eksportrestitutioner E-0355/02

Herbert Bösch Finansiering af EU-konventet E-0356/02

Michl Ebner Det Internationale Bjergår E-0357/02

Michl Ebner Indførelse af en frivillig solidaritetstjeneste i Europa E-0358/02

Stavros Xarchakos Vandmangel i Grækenland E-0359/02

Alexandros Alavanos Lærervikarer og direktiv 1999/70/EF E-0360/02

Graham Watson Demokratisering på Seychellerne E-0361/02

Jillian Evans og Bart Staes Økonomiklasse-syndromet E-0362/02

Eurig Wyn Menneskerettighedsspørgsmål i Vietnam E-0363/02

Eurig Wyn Menneskerettighedsspørgsmål i Vietnam E-0364/02

Pere Esteve Overtrædelse af menneskerettighederne i flygtningelejrene E-0365/02

Marco Cappato Sagen omkring Evo Morales Ayma, der er medlem af den
bolivianske Kongres

E-0366/02

Jan Mulder Rapport om pelsdyrs velfærd E-0367/02

Charles Tannock Kaliningrad (statsborgerskabsrettigheder) E-0368/02

Mary Honeyball Menneskehandel E-0369/02

Marjo Matikainen-Kallström Bedre koordinering mellem den nordlige dimension og det
sjette rammeprogram for forskning og udvikling

E-0370/02

Mario Borghezio Grov intolerance i Kroatien over for mindet om italienske
krigsofre

E-0371/02

Armando Cossutta Kontrakter mellem firmaet Arthur Andersen og
Kommissionen

E-0372/02

Armando Cossutta Offentlige udbud, mafiaen og Kommissionen E-0373/02

Armando Cossutta Fængsling i Guantanamo af krigsfanger fra Afghanistan E-0374/02
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Hartmut Nassauer Rammedirektiv 91/156/EØF om affald samt direktiv
94/31/EF - Den aktuelle situation i Europa med hensyn til
affald og genvinding/genbrug af affald

E-0375/02

Stavros Xarchakos Problemer med herreløse dyr i Grækenland E-0376/02

Stavros Xarchakos Jægeres og krybskytters vilkårlige handlinger E-0377/02

Alexandros Alavanos Farlige brugte reservedele til fly E-0378/02

Alexandros Alavanos Anerkendelse af det hellenske skibsregister E-0379/02

Ioannis Marinos Vildledende fremstilling af den offentlige gæld E-0380/02

Isidoro Sánchez García Kontrol med indførsel af marokkanske tomater E-0381/02

Concepció Ferrer Forbudet mod indførsel af diamanter fra Sierra Leone E-0382/02

Bernard Poignant Drivgarn E-0383/02

Bernard Poignant Kinas tiltrædelse af WTO og overholdelse af
menneskerettighederne

E-0384/02

Bernard Poignant Lystfiskeri E-0385/02

Jules Maaten Slovenien og Estlands tiltrædelse E-0386/02

Christoph Konrad Opdeling af  Westdeutsche Landesbank (WestLB) i et
moderselskab og et datterselskab

P-0387/02

Marit Paulsen Nyt kontrol- og sanktionssystem inden for
fødevaresikkerhed

P-0388/02

Charles Tannock Eventuel medtagelse af terroristhandlinger under
bestemmelserne i Rom-statutten for Den Internationale
Straffedomstol

E-0389/02

Charles Tannock Eventuel medtagelse af terroristhandlinger under
bestemmelserne i Rom-statutten for Den Internationale
Straffedomstol

E-0390/02

Charles Tannock Anvendelsen af Genevekonventionen vedrørende
krigsfanger

E-0391/02

Charles Tannock Anvendelsen af Genevekonventionen vedrørende
krigsfanger

E-0392/02

Piia-Noora Kauppi Ligelige konkurrencevilkår i forbindelse med offentlige
kontrakter

E-0393/02

Hanja Maij-Weggen Europæisk støtte til udviklingsprojekter i den sydlige del
af Monagas, Venezuela

P-0394/02

Nelly Maes Bretagne, Frankrig P-0395/02

Eluned Morgan Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) P-0396/02
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Elly Plooij-van Gorsel Nedlukning af højflux-reaktoren i Petten (Nederlandene) P-0397/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ikaros-myten og den europæiske kulturpolitik P-0398/02

Feleknas Uca Retssagen om forbuddet mod HADEP-partiet - Bølge af
arrestationer i Tyrkiet

E-0399/02

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Ikaros-myten og den europæiske kulturpolitik E-0400/02

Carles-Alfred Gasòliba i Böhm Klementiner E-0401/02

Monica Frassoni Udgravningsaffald og udboringer E-0402/02

Cristiana Muscardini og andre Opholdstilladelse E-0403/02

Cristiana Muscardini og andre Italienske borgere med belgisk pension E-0404/02

Toine Manders Beskatningsaftalen mellem Belgien og Nederlandene E-0405/02

Antonio Tajani Bortførelse af israelske soldater P-0406/02

Nicole Thomas-Mauro Transport inden for Fællesskabet af afdøde P-0407/02

Brice Hortefeux Direktiv om distribution af motorkøretøjer P-0408/02

Christopher Heaton-Harris Enron P-0409/02

Jorge Hernández Mollar EU-mægling til fordel for løsladelse af fangerne fra
Vestsahara-konflikten

P-0410/02

André Brie Forebyggende foranstaltninger mod udbetaling af ulovlig
statsstøtte

E-0411/02

Nelly Maes Bretagne og Frankrig E-0412/02

Francesco Musotto Afbrydelse af internationale busforbindelsers offentlige
tjenesteydelser

E-0413/02

Erik Meijer Anvendelighed i EU-staterne af schweizisk kampagne til
beskyttelse af babyer mod at blive rystet

E-0414/02

Erik Meijer Fjernelse, indsamling og destruktion af ubrugte EU-
producerede giftstoffer i den tredje verden

E-0415/02

Sérgio Marques Galileo E-0416/02

Jonas Sjöstedt Dværgbændelormen og den frie bevægelighed for dyr i
EU

E-0417/02

Jonas Sjöstedt Restitutioner til eksport af dyr til tredjelande E-0418/02

Jonas Sjöstedt Udgifterne til konventet om institutionelle reformer E-0419/02

Jonas Sjöstedt Pakke af foranstaltninger til begrænsning af eksporten af
levende dyr

E-0420/02

Jonas Sjöstedt Fortsættelsen af disciplinærsagen mod Linda Steneberg E-0421/02
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Jonas Sjöstedt En toldepisode sat i relation til spørgsmålet om
samordning mellem EU's toldmyndigheder

E-0422/02

Jonas Sjöstedt Krav på mistet rente som følge af langsommelig
ratificering

E-0423/02

Jonas Sjöstedt Skadeserstatning fra Israel for ødelagte EU-projekter E-0424/02

Carmen Cerdeira Morterero Racistisk inspireret drab i Spanien P-0425/02

Stavros Xarchakos Begrænsning af ytringsfriheden i Tyrkiet E-0426/02

Stavros Xarchakos Begrænsning af ytringsfriheden i Tyrkiet E-0427/02

Stavros Xarchakos Kameraer i Athen E-0428/02

Stavros Xarchakos Tekniske læreanstalters opgradering til højere
læreanstalter

E-0429/02

Konstantinos Hatzidakis Landbrugskooperativforbunds ulovlige praksis i
Grækenland i forbindelse med udbetaling af
fællesskabsstøtten til landbrugerne

E-0430/02

Konstantinos Hatzidakis Mislykket gennemførelse af programmet for bygning af
lystbådehavne i Grækenland - problemer med
delprogrammet "turisme" under den anden
fællesskabsstøtteramme

E-0431/02

Alexandros Alavanos Gennemførelse af det operationelle program for
uddannelse og erhvervsmæssig grunduddannelse under
den anden fællesskabsstøtteramme

E-0432/02

Rijk van Dam og Albert Maat Økonomisk tilknytning som krav til fiskere, der sejler
under belgisk flag

E-0433/02

Jacqueline Foster Ryanair P-0434/02

Daniel Hannan Brochure og tv-kampagne om euroen i Storbritannien P-0435/02

Mogens Camre Beskatning af biler i Danmark P-0436/02

Ozan Ceyhun Transit for Forbundsrepublikken Tysklands borgere
gennem Republikken Bulgarien -

P-0437/02

Peter Liese Forskning med embryonale stamceller P-0438/02

Joachim Wuermeling Statsstøtte til virksomhedsetableringer i Den Tjekkiske
Republik

P-0439/02

Neil Parish Forsvundne EU-landbrugsstøttemidler i Frankrig P-0440/02

Rosa Miguélez Ramos Forekomst af toksiner i kammuslinger P-0441/02

Samuli Pohjamo Redegørelse for regionalpolitikken for de arktiske
områder

P-0442/02
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Gianfranco Dell'Alba Firmaet Arthur Andersen P-0443/02

Torben Lund Endnu en udskydelse af en tiltrængt revision af
batteridirektivet fra 1991

E-0444/02

Eluned Morgan Regionale sprog og mindretalssprog E-0445/02

Mary Banotti Elektriske bedøvende og lammende våben og CE-
mærkning

E-0446/02

Michael Cashman Prisforskelle på feriemarkedet E-0447/02

Christopher Heaton-Harris Ngo'er E-0448/02

Christopher Heaton-Harris Lobby for Kvinderne i Europa E-0449/02

Christopher Heaton-Harris Andersen E-0450/02

Juan Naranjo Escobar ARGO-handlingsprogrammet E-0451/02

Rosa Miguélez Ramos Forbindelserne mellem EU og Chile og landing af fangster
i chilenske havne

E-0452/02

Isidoro Sánchez García EU's udenrigspolitik over for Marokko og Vestsahara E-0453/02

Isidoro Sánchez García Handlingsplan for indvandring fra Marokko E-0454/02

Luis Berenguer Fuster og Fernando
Pérez Royo

Beskatning af og markedet for kulbrinter E-0455/02

Erik Meijer Midlertidig driftsindstilling af højfluxreaktoren i Petten
(NL) på grund af sikkerhedsproblemer og beskadigelser af
reaktorvæggen

E-0456/02

Erik Meijer Alternativer til den fornyede igangsætning af
højfluxreaktoren i Petten (NL) og fremstillingen af
kræftbekæmpende midler

E-0457/02

Jean-Maurice Dehousse Artikel 23 i direktiv 97/67/EF om posttjenester P-0458/02

Stavros Xarchakos Radio- og fjernsynsråd i EU-landene E-0459/02

Stavros Xarchakos Forhøjelse af ozonniveauet i Grækenland E-0460/02

Stavros Xarchakos Lukning af Ellinikon-lufthavnen i Athen E-0461/02

Stavros Xarchakos og Ioannis
Averoff

Problemer med jordudtagning i Grækenland E-0462/02

Anna Karamanou Krænkelse af kvinders menneskerettigheder i Den
Russiske Føderation

E-0463/02

Alexandros Alavanos Gennemførelse af direktiv 98/35/EF om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv i
Grækenland

E-0464/02
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Alexandros Alavanos Oprettelse af fire centre for kvalitetskontrol med egreneret
bomuld i Grækenland

E-0465/02

Alexandros Alavanos Evaluering af funktionen af det udbetalende organ for
udbetaling af støtten fra EUGFL i Grækenland

E-0466/02

Alexandros Alavanos Gennemførelse af programmer under forordning (EØF)
2078/92

E-0467/02

Bob van den Bos Præsident Bush' s tale om Unionens tilstand den 29.
januar 2002

E-0468/02

Dana Scallon Anvendelse af EU-sikkerhedsmærkning til promovering
af torturvåben

E-0469/02

Dana Scallon Anvendelse af EU-sikkerhedsmærkning til promovering
af torturvåben

E-0470/02

Carmen Cerdeira Morterero Behandlingen af fængslede EU-borgere i Guantánamo E-0471/02

Salvador Garriga Polledo Ny international finansiel arkitektur E-0472/02

Salvador Garriga Polledo EU og sparekasserne E-0473/02

Salvador Garriga Polledo Anvendelse af systemet for tidlig varsling i tilfælde af for
store budgetunderskud i medlemsstaterne

E-0474/02

Jorge Hernández Mollar Samfundskonflikter forårsaget af unges måder at more sig
på

E-0475/02

Jorge Hernández Mollar Øgede beføjelser til kommunerne E-0476/02

Gianfranco Dell'Alba Overtrædelsesprocedure nr. 1999/4715 i forbindelse med
projektet "Lotto Zero: variante, tra Teramo e Giulianova,
alla strada statale S.S. 80" (Afsnit nul: omkørselsvej
mellem Teramo og Giulianova til hovedlandevej nr. 80)

E-0477/02

María Sornosa Martínez Anlæg til behandling af emballageaffald i Gomecello
(Salamanca, Spanien)

P-0478/02

Ari Vatanen Partnerskabs- og samarbejdsaftalen og interimsaftalen
mellem EU og Den Russiske Føderation/princippet om
ikke-forskelsbehandling

P-0479/02

Proinsias De Rossa Behandling af levende kvæg, der eksporteres til
Mellemøsten og Nordafrika

P-0480/02

Marie Isler Béguin og andre Østeuropæiske republikkers deltagelse i Fællesskabets
uddannelsesprogrammer

E-0481/02

Adriana Poli Bortone og andre Undersøgelse af ikke-statslige organisationer (ngo'er) E-0482/02

Nelly Maes Politisk proces i Grækenland mod journalisten Dede
Abdulhalim

E-0483/02
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Nelly Maes Politisk proces i Grækenland mod journalisten Dede
Abdulhalim

E-0484/02

Graham Watson Britiske E-111 blanketter E-0485/02

Christopher Heaton-Harris Civilsamfundet E-0486/02

Glenys Kinnock og Glyn Ford Religiøse mindretal i Vietnam E-0487/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0488/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0489/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0490/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0491/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0492/02

Glyn Ford Transportselskabers ansvar E-0493/02

Chris Davies Euroen og Cyperns EU-medlemskab E-0494/02

Chris Davies Nitratdirektivet fra 1991 E-0495/02

Manuel Medina Ortega Virkningerne af akvakultur for kystfiskeriet på De
Kanariske Øer

E-0496/02

Rosa Miguélez Ramos Plan for genoprettelse af kulmulebestanden E-0497/02

Rosa Miguélez Ramos Plan for genoprettelse af kulmulebestanden E-0498/02

Eija-Riitta Korhola Omfanget af de investeringer, som er nødvendige for
Kyoto-protokollen

E-0499/02

Hugues Martin Videnskabelige undersøgelser af utilsigtede delfinfangster E-0500/02

Anneli Hulthén Kemikalier i vaskeklude E-0501/02

Armin Laschet Kommuners gensidige orientering om projekter E-0502/02

Anna Karamanou Uheld forårsaget af chokoladeæg E-0503/02

Anna Karamanou Uheld forårsaget af chokoladeæg E-0504/02

Anna Karamanou Steninger i Sudan E-0505/02

Anna Karamanou Steninger i Sudan E-0506/02

Bartho Pronk Rapport fra den nederlandske Revisionsret om ESF3-
bevillinger til ministerier i perioden 1994-1999

E-0507/02

* * *
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SPØRGETID (B5-0002/02) den 5. og 6. februar 2002

25 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Alexandros ALAVANOS Umenneskelige forhold i egyptiske fængsler H-0950/01

Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Bindende karakter af artikel 19, stk. 2, i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder i enhver aftale
om udlevering mellem EU og USA

H-0952/01

Miguel MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

Ændring af den fælles holdning til Cuba H-0958/01

María IZQUIERDO ROJO Det spanske formandskab og de afghanske kvinders
umenneskelige vilkår

H-0959/01

Rosa MIGUÉLEZ RAMOS Deltagelse af regionale myndigheder ved samlingerne i Rådet H-0963/01

Ioannis PATAKIS Uacceptabel afgørelse om forbud mod udstedelse af visum til
medlemmer af FARC-EP

H-0966/01

Efstratios KORAKAS Arrestation af demonstranter og politiets brutale fremfærd
under demonstrationerne den 14. og 15. december 2001

H-0967/01

Lennart SACRÉDEUS Udskadeliggørelse af den islamiske terrorgruppe Laskar
Jihad i Indonesien

H-0968/01

Guido PODESTÀ Situationen for kvinder i Nigeria - tilfældet Safia Husaini
Tungar Tudu

H-0969/01

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Forbud i Tyrkiet mod stiftelse af partier, hvis navn
indeholder ordet "kommunistisk" og mod driften heraf

H-0971/01

Richard HOWITT Det Europæiske Råds tilslutning til FN's konvention om
handicappede

H-0001/02

Josu ORTUONDO
LARREA

Deltagelse i Europa-Parlamentets møder og andre
arrangementer under det spanske formandskab

H-0005/02

Mihail PAPAYANNAKIS Biologiske våben og toksinvåben H-0010/02



MEDLEMMERNES AKTIVITETER 35

Bulletin 11.03.2002 - DA - PE 313.428

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Antonios TRAKATELLIS Nuklear sikkerhed: Bulgariens manglende overholdelse af
partnerskabsaftalen med EU og aftalerne om nedlukning af
reaktorerne i atomkraftværket Kozloduy

H-0030/02

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LIIKANEN

Brian CROWLEY Forbedring af erhvervsmiljøet i 2002 og skabelse af et
inklusivt e-samfund

H-0025/02

Concepció FERRER Mere hensigtsmæssige bestemmelser om de små og
mellemstore virksomheder

H-0054/02

Malcolm HARBOUR Initiativet eEurope 2002 H-0042/02

Fru DIAMANTOPOULOU

Alexandros ALAVANOS Henstillinger fra Kommissionen vedrørende Grækenlands
beskæftigelsespolitik

H-0951/01

Mihail PAPAYANNAKIS Beskæftigelsen i Grækenland H-0008/02

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Sort arbejde i Grækenland H-0035/02

Armonia BORDES Overførsel af arbejdsløshedsunderstøttelse H-0015/02

Hr. PATTEN

María IZQUIERDO ROJO Genopbygning i Afghanistan og forbedring af kvindernes
umenneskelige vilkår

H-0960/01

Gary TITLEY Reform af stabilitetspagten H-0965/01

Richard HOWITT Bistand til Asien og Latinamerika H-0002/02

Olivier DUPUIS Den Internationale Straffedomstol H-0007/02

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
FEBRUAR 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 37 13 21 9 2 0 1 de MIGUEL

Kommissionen 46 12 29 7 4 1 0 VERHEUGEN
LIIKANEN
DIAMANTOPOULOU
PATTEN

I alt 83 25 50 16 6 1 1
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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

Ikke-forskelsbehandling af handicappede på grund af
deres helbredstilstand

28.11.2001 28.02.2002 73

01/2002 314.08 Generoso Andria, Francesco Fiori,
Charles Tanock, Monica Frassoni og
Fiorella Ghilardotti

Handel med hunde- og katteskind 16.01.2002 16.04.2002 35

                                                     
1 Situationen pr. 08.02.2002
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

Tempus II: Videregående uddannelse, 3.
fase af programmet for tværeuropælisk
samarbejde (Ændr. dir. 1999/311/EF)

AFET (M) 25.02.02 C5-0096/02

AUROI
(VERTS/ALE)

Energi: Anvendelse af biobrændstoffer til
transport

AGRI (M) 19.02.02 C5-0684/01

PARISH
(PPE-DE)

Plantebeskyttelsesmidler: Markedsføring,
evaluering af aktive stoffer (Dir.
91/414/EØF)

AGRI (M) 19.02.02 C5-0011/02

SOUCHET
(NI)

Punktafgifter: Reducerede satser på
biobrændstoffer og på mineralolier, der
indeholder biobrændstoffer

AGRI (M) 19.02.02 C5-0030/02

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

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

AGRI (K) 26.02.02 C5-0064/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF og Guinea:
Protokollen for perioden 1. januar 2002
til 31. december 2002

BUDG (M) 26.02.02 C5-0090/02

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF og Seychellerne:
Protokol for perioden 18. januar 2002 til
17. januar 2005)

BUDG (M) 26.02.02 C5-0093/02

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

Ukraine: Supplerende makrofinanciel
bistand fra Fællesskabet

BUDG (M) 26.02.02 C5-0044/02

GRUPPE
PSE

Beskatningssystemer i det indre marked:
Fiscalis 2007-programmet

BUDG (M) 26.02.02 C5-0027/02

GRUPPE
PPE-DE

Godstransport: Forbedring af
godstransportsystemets
miljøpræstationer, Marco Polo-
programmet

BUDG (M) 26.02.02 C5-0054/02

MULDER
(ELDR)

Human- og veterinærmedicinske
lægemidler: Godkendelse og
overvågning, oprettelse af et europæisk
agentur

CONT (M) 21.02.02 C5-0591/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MULDER
(ELDR)

Humanmedicinske lægemidler:
Fællesskabskodeks (Ændr. dir.
2001/83/EF)

CONT (M) 21.02.02 C5-0592/01

MULDER
(ELDR)

Veterinærlægemidler: Fællesskabskodeks
(Ændr. dir. 2001/82/EF)

CONT (M) 21.02.02 C5-0593/01

SCARBONCHI
(PSE)

Tyrkiets tiltrædelsesansøgning CONT (M) 21.02.02 C5-0036/00

SCARBONCHI
(PSE)

Den Europæiske Unions udvidelse CONT (M) 21.02.02 C5-0024/02

OJEDA SANZ
(PPE.-DE)

Tempus II: Videregående uddannelse, 3.
fase af programmet for tværeuropælisk
samarbejde (Ændr. dir. 1999/311/EF)

CULT (K) 20.02.02 C5-0096/02

GARCÍA-
MARGALLO Y
MARFIL
(PPE-DE)

Beskatningssystemer i det indre marked:
Fiscalis 2007-programmet

ECON (K) 19.02.02 C5-0027/02

KRONBERGER
(NI)

Punktafgifter: Reducerede satser på
biobrændstoffer og på mineralolier, der
indeholder biobrændstoffer

ENVI (M) 19.02.02 C5-0030/02

WHITEHEAD
(PSE)

Kompensation til luftfartspassagerer ENVI (M) 19.02.02 C5-0700/01

BLOKLAND
(EDD)

Farlige kemikalier: eksport og import,
Rotterdam-konventionens bestemmelser

ENVI (K) 19.02.02

BLOKLAND
(EDD)

Farlige kemikalier og pesticider,
international handel: Rotterdam-
konventionen, forudgående informeret
samtykke

ENVI (K) 19.02.02 C5-0095/02

JACKSON
(PPE-DE)

Grænseoverskridende luftforurening over
store afstande: forsuring, eutrofiering,
ozon

ENVI (K) 19.02.02 C5-0094/02

GRUPPE
PPE-DE

Folkesundhed: Traditionelle
plantelægemidler (Ændr. dir.
2001/83/EF)

ENVI (K) 19.02.02 C5-0026/02



UDVALG42

Bulletin 11.03.2002 - DA - PE 313.428

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
VERTS/ALE

Farlige stoffer: Kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske
stoffer (25. ændr. dir. 76/769/EØF)

ENVI (K) 20.02.02 C5-0063/02

GRUPPE
PSE

Asyl: Anerkendelse af flygtningestatus,
minimumsstandarder

FEMM (M) 26.02.02 C5-0573/01

CORBEY
(PSE)

Farlige stoffer: Større uheld, kontrol med
risikoen (Ændr. dir. 96/82/EF, Seveso II)

ITRE (M) 19.02.02 C5-0668/01

GLANTE
(PSE)

Den Europæiske Unions udvidelse ITRE (M) 19.02.02 C5-0024/02

RÜBIG
(PPE-DE)

2003-budgettet - Øvrige sektioner -
Retningslinjer

ITRE (M) 24.02.02

ALYSSANDRAKIS
(GUE/NGL)

Forskning FTU, 6. rammeprogram 2002-
2006: kerneenergi, Euratom

ITRE (K) 19.02.02 C5-0333/01

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Forskning FTU, 6. rammeprogram 2002-
2006: Fælles Forskningscenter, direkte
aktioner, EF-program

ITRE (K) 19.02.02 C5-0332/01

QUISTHOUDT-
ROWOHL
(PPE-DE)

FTU Euratom-rammeprogram 2002-
2006: Deltagelsesregler for
virksomheder, forskningscentre og
universiteter

ITRE (K) 19.02.02

W.G. van
VELZEN
(PPE-DE)

Forskning FTU, 6. rammeprogram 2002-
2006: Styrkelse af det europæiske
forskningsrum

ITRE (K) 19.02.02 C5-0330/01

WESTENDORP Y
CABEZA
(PSE)

Ukraine: Supplerende makrofinanciel
bistand fra Fællesskabet

ITRE (K) 19.02.02 C5-0044/02

ZORBA
(PSE)

Forskning FTU, 6. rammeprogram 2002-
2006: Strukturering af det europæiske
forskningsrum, EF-program

ITRE (K) 19.02.02 C5-0331/01

GRUPPE
PPE-DE

Forskning FTU, 6. rammeprogram 2002-
2006: Direkte aktioner gennemført af Det
Fælles Forskningscenter for Euratom

ITRE (K) 19.02.02 C5-0334/01

WUERMELING
(PPE-DE)

Den Europæiske Unions udvidelse JURI (M) 19.02.02 C5-0024/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

KOUKIADIS
(PSE)

Ulovlig indvandring JURI (M) 26.02.02 C5-0085/02

WALLIS
(ELDR)

Justering af bestemmelser vedrørende
udvalg, der bistår Kommissionen ved
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

JURI (M) 26.02.02 C5-0004/02

WALLIS
(ELDR)

Kommissionen:
Gennemførelsesbeføjelser, justering af
bestemmelserne vedrørende udvalg
(samstemmende udtalelse)

JURI (M) 26.02.02

WALLIS
(ELDR)

Kommissionen:
Gennemførelsesbeføjelser, justering af
bestemmelserne vedrørende udvalg
(kvalificeret flertal)

JURI (M) 26.02.02 C5-0091/02

WALLIS
(ELDR)

Kommissionen:
Gennemførelsesbeføjelser, justering af
bestemmelserne vedrørende udvalg
(enstemmighed)

JURI (M) 26.02.02 C5-0092/02

WALLIS
(ELDR)

Område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed: Civile retssager, retshjælp

JURI (M) 26.02.02 C5-0049/02

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Beskyttelse af køber ved kontrakter om
brugsret til fast ejendom på timeshare-
basis (Dir. 94/47/EØF)

JURI (K) 18.02.02

FOURTOU
(PPE-DE)

Toldvæsenet i EF: Handlingsprogram
(Told 2007)

JURI (K) 19.02.02 C5-0031/02

GARGANI
(PPE-DE)

Domstolen: Ændring af artikel 20 i
protokollen vedrørende statutten for EF-
Domstolen

JURI (K) 26.02.02 C5-0050/02

DI LELLO
FINUOLI
(GUE/NGL)

Menneskerettigheder og demokratisering:
Hvordan kan Den Europæiske Union
medvirke i tredjelande?

LIBE (M) 20.02.02 C5-0653/01

OOSTLANDER
(PPE-DE)

EU og Kaliningrad LIBE (M) 20.02.02 C5-0099/01

CERDEIRA
MORTERERO
(PSE)

Netværk af kontaktpunkter mellem
nationale myndigheder med ansvar for
privat sikkerhed (Spansk initiativ)

LIBE (K) 20.02.02 C5-0052/02
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

DEPREZ
(PPE-DE)

Europol: Tilpasning af vederlag og tillæg
til de ansatte (Belgisk initiativ)

LIBE (K) 20.02.02 C5-0682/01

DEPREZ
(PPE-DE)

Europæisk politienhed, Europol-
konventionen: Fortolkning ved
Domstolen (Belgisk og Spansk initiativ)

LIBE (K) 20.02.02 C5-0053/02

SOUSA PINTO
(PSE)

Europæisk Institut for
Kriminalvidenskabelige Undersøgelser
(Spansk initiativ)

LIBE (K) 20.02.02 C5-0055/02

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Bekæmpelse af støj: Støjklassificering af
civile subsoniske jetfly med henblik på
beregning af støjafgifter

RETT (M) 21.02.02 C5-0001/02

POHJAMO
(ELDR)

Den Europæiske Unions udvidelse RETT (M) 21.02.02 C5-0024/02

BRADBOURN
(PPE-DE)

Godstransport: Forbedring af
godstransportsystemets
miljøpræstationer, Marco Polo-
programmet

RETT (K) 21.02.02 C5-0054/02

JARZEMBOWSKI
(PPE-DE)

Jernbanetransport: Udvikling af
Fællesskabets jernbaner (Ændr. dir.
91/440/EØF)+

RETT (K) 21.02.02 C5-0038/02

MARQUES
(PPE-DE)

De Kanariske Øer: AIEM-
afgiftsordningen

RETT (K) 21.02.02 C5-0691/01

GRUPPE
ELDR

Jernbanesikkerhed (Ændr. dir.
95/18/EF)+

RETT (K) 21.02.02 C5-0039/02

GRUPPE
GUE/NGL

Transeuropæisk jernbanesystem:
Systemets interoperabilitet (Ændr. dir.
96/48/EF, 2001/16/EF)

RETT (K) 21.02.02 C5-0045/02

GRUPPE
PSE

Integreret europæisk jernbanesystem:
Europæisk jernbaneagentur for sikkerhed
og interoperabilitet

RETT (K) 21.02.02 C5-0046/02

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: Statusrapport for
Galileo-programmet

ITRE
RETT

SEC (01) 1960
endel.

Artikel 299, stk. 2: Gennemførelse af strategien for bæredygtig
udvikling i reginerne i den yderste periferi (RYP)

AGRI
ECON
ITRE
JURI
PECH
RETT

SEC (01) 2004
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om beskyttelse af lovgivningen og
kontraktforvaltningen mod risikoen for svig

BUDG
JURI

CONT

SEC (01) 2029
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Eurpa-Parlamentet:
Forvaltning af EF-programmer ved hjælp af net af nationale organer

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 648
endel.

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

FEMM
JURI
LIBE

COM (01) 680
endel.

Grønbog om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle
interesser og oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

AFCO
JURI
LIBE
TOUT
PETI

CONT

COM (01) 715
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Udvikling af Schengen-Informationssystem II

BUDG
LIBE

COM (01) 720
endel.

Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 JURI
ECON

COM (01) 745
endel.

Beretning fra Kommissionen: Den Europæiske Unions indsats inden
for forskning og teknologisk udvikling - Årsrapport 2001

ITRE COM (01) 756
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen: Tilbagetrækning af forslag fra
Kommissionen der ikke længere er aktuelle

TOUT
JURI

COM (01) 763
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen i 1997-1998 af
forordning (EØF) 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på
det sociale område inden for vejtransport (Kommissionens 20.
beretning om gennemførelse af den sociale lovgivning inden for
vejtransport)

EMPL
RETT

COM (01) 767
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Informations- og kommunikationsteknologier i udviklingssamarbejdet
- Informations- og kommunikationsteknologiernes rolle i EU's
udviklingspolitik

ITRE
DEVE

COM (01) 770
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Miljøsamarbejdet mellem EU og
Rusland

AFET
BUDG
ITRE
ENVI

COM (01) 772
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Om euromønternes udseende ENVI
ECON

COM (01) 776
endel.

Beretning fra Kommissionen for udvalgenes arbejde i 2000 JURI
TOUT
AFCO

COM (01) 783
endel.

Kommissionens evalueringsrapport om gruppefritagelsesforordning nr.
240/96 om teknologioverførselsaftaler - Teknologioverførselsaftaler
under artikel 81

ECON
ITRE
JURI

COM (01) 786
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Udviklingen i forskningspersonalepolitikken inden for rammerne af
Kommissionens reform vedrørende de menneskelige ressourcer

ITRE
JURI

COM (01) 792
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Tilpasning af loftet for egne indtægter og loftet for bevillinger til
forpligtelser som følge af ikrafttrædelsen af afgørelse 2000/597/EF,
Euratom

CONT
BUDG

COM (01) 801
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Årsrapport om Meda-programmet 2000

AFET
CONT
ITRE

COM (01) 806
endel.

Europa-Kommissionen: European Traning Foundation: Årsrapport
2000

EMPL COM (01) 810
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget

AFET
AGRI
CONT
ITRE
TOUT
LIBE
DEVE
BUDG

COM (01) 691
endel.
CNS 010318

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets_forordning om
affaldshåndteringsstatistik (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-
traktatens artikel 250, stk. 2)

BUDG
ECON
ITRE
ENVI

COM (01) 737
endel.
COD 990010

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring
af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår
animalske produkter (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-
traktatens artikel 250, stk. 2)

AGRI
ENVI

COM (01) 747
endel.
COD 000230

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt
til konsum (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens
artikel 250, stk. 2)

AGRI
ENVI

COM (01) 748
endel.
COD 000259

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
meldeformaliteter for skibe der ankommer til og /eller afgår fra havne i
Fællesskabets medlemsstater

EMPL
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 753
endel.
COD 010026

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af
visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets
direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF (forelagt af Kommissionen i henhold
til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

LIBE
PETI
ENVI

COM (01) 779
endel.
COD 000331
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Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets forordning om vedtægterne for de
forvaltningsorganer, der administrerer opgaver i forbindelse med EF-
programmerne

BUDG
JURI

CONT

COM (01) 808
endel.
CNS 000337

Ændret forslag til Rådets afgørelse om deltagelsesregler for
virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under
gennemførelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs
rammeprogram 2002-2006 (Euratom) (forelagt af Kommissionen i
henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

BUDG
CONT
JURI
ITRE

COM (01) 823
endel.
CNS 010327

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 2/02

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

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

om bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 17. 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, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/930/FUSP af
27. december 2001 om bekæmpelse af terrorisme. De vil sikre, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 3/02

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

de associerede lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om anvendelse af særlige foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

Bruxelles, den 17. januar 2002

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/931/FUSP, som Rådet for Den Europæiske Union
vedtog den 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *
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Nr. 5/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den seneste udvikling i Colombia

Bruxelles, den 17. januar 2002

EU bifalder præsident Pastranas bestræbelser på igen at få gang i dialogen under iagttagelse af aftalen fra
San Francisco de la Sombra, hvori det fastslås, at det er nødvendigt at indføre våbenstilstand og indstille
fjendtlighederne, og den fordømmer bortførelserne, angrebene på civilbefolkningen, afkrævningen af
beskyttelsespenge og ødelæggelsen af de nationale infrastrukturer.

EU påskønner også det arbejde, der er udført af FN og gruppen af mæglerlande, især de fire EU-medlemmer,
hvorved det er blevet muligt at genskabe den nødvendige tillid i forsøget på at finde en forhandlingsløsning
på konflikten. Det internationale samfund har spillet en meget konstruktiv og nyttig rolle under disse
forhandlinger, og EU vil støtte dets tilstedeværelse under fremtidige forhandlinger.

EU håber, at de igangværende forhandlinger vil gøre det muligt at opnå konkrete handlinger, der beviser, at
FARC-EP har vilje til at gøre ægte fremskridt i processen i overensstemmelse med de tilsagn, der er indgået
sammen med regeringen. EU gentager, at den er villig til fortsat at støtte demokratiet i Colombia og
præsident Pastranas bestræbelser på at opnå fred som statens politik inden for rammerne af demokratiske
institutioner, overholdelse af retsstatsprincipperne og respekt for menneskerettighederne.
Endelig fordømmer EU endnu en gang kraftigt bortførelserne, afkrævningen af beskyttelsespenge og de
kriminelle handlinger, som udgør åbenbare krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære
folkeret, og den understreger i den forbindelse, at FARC er nødt til at indlede en ny etape under hensyntagen
til hele det colombianske samfunds og det internationale samfunds vilje og urokkelige holdning.

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. 6/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om aftalen mellem Colombias regering og FARC-EP

Bruxelles, den 24. januar 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med undertegnelsen den 20. januar 2002 af aftalen om en
konsensustidsplan for den fremtidige fredsproces mellem Colombias regering og FARC-EP. Dette indleder
en ny periode og fastlægger de prioriterede spørgsmål, der er nødvendige for, at processen kan omfatte
gennemførelse af konkrete fredshandlinger med specifikke og kontrollable frister.
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Den Europæiske Union understreger betydningen af, at der er aftalt en frist for våbenhvile og
fjendtlighedernes ophør, den 7. april 2002. Den betragter som højeste prioritet, at FARC-EP løslader alle
gidsler. EU håber, at der, i og med at konfliktens intensitet omgående bliver svækket, og overtrædelserne af
menneskerettighederne og angrebene på civilbefolkningen bliver bragt til ophør, vil opstå et tillidsforhold,
der kan fremme forhandlingerne og gøre det muligt at opfylde de forpligtelser, som Colombias regering og
FARC-EP allerede har indgået.

EU ser med tilfredshed på bidragene fra FN's generalsekretærs særlige repræsentant og gruppen af
facilitatorer med henblik på at få gennemført aftalen. EU vil fortsat støtte det internationale samfunds
bestræbelser på at fremme freden i Colombia.

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. 7/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions
vegne vedrørende Haiti

Bruxelles, den 24. januar 2002

1. Den Europæiske Union beklagede i sin erklæring fra februar 2001 om Haiti, at det ikke havde været
muligt at finde en tilfredsstillende politisk løsning ved valget den 21. maj 2000, og meddelte, at det var
blevet besluttet delvis at suspendere den økonomiske bistand ved "egnede foranstaltninger" som
fastsat i Cotonou-aftalens artikel 96, stk. 2, litra c).

2. I dag, efter over halvandet års politisk krise og forskellige forsøg på forsoning og mægling, anser Den
Europæiske Union beklageligvis endnu ikke de demokratiske principper i Haiti for at være genindført.

3. Rådet for Den Europæiske Union har derfor besluttet at tage de foranstaltninger, som blev vedtaget
den 20. januar 2001 som "egnede foranstaltninger" i henhold til artikel 96, stk. 2, litra c), op til ny
vurdering på følgende måde:

– Så længe der ikke er undertegnet en basisaftale mellem de to hovedparter i den politiske krise,
vil de egnede foranstaltninger, som Rådet for Den Europæiske Union traf den 29. januar 2001,
blive opretholdt indtil undertegnelsen af nævnte aftale eller, hvis en sådan ikke foreligger, indtil
den 31. december 2002.
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– Så snart de to hovedparter har undertegnet en aftale, vil samtlige samarbejdsinstrumenter, der er
berørt af de foranstaltninger, der blev truffet den 29. januar 2001, blive iværksat på grundlag af
indikatorer for afslutning af krisen i overensstemmelse med etaperne i det i bilaget opførte
skema. Indikatorerne kan om nødvendigt ændres på baggrund af udviklingen i den politiske
situation og menneskerettighederne. Disse foranstaltninger udløber den 31. december 2002.

4. Den Europæiske Union lægger stor vægt på AVS-EU-partnerskabsaftalen. De demokratiske principper
og retsstaten, som ligger til grund for AVS/EU-partnerskabet, er væsentlige elementer i aftalen og
udgør grundstenen i forbindelserne mellem EU og Haiti.

5. Den Europæiske Union ønsker ikke at straffe den haitiske befolkning og vil forsætte de
samarbejdsprogrammer, som ikke er berørt af de pågældende foranstaltninger. Den håber, at de
haitiske myndigheder og alle de berørte parter vil sætte alt ind på at gennemføre disse etaper for
afslutning af krisen, da det vil give mulighed for en gradvis genoptagelse af samtlige
samarbejdsinstrumenter.

6. Den Europæiske Union følger nøje bestræbelserne på at nå frem til en tilfredsstillende aftale mellem
de to hovedparter om at indlede en demokratiseringsproces i Haiti. I denne forbindelse håber Unionen,
at der med OAS's mægling snarest kan nås frem til en generelt accepteret enighed. Ligeledes er den
villig til at tage sin beslutning op til fornyet overvejelse, såfremt der sker en positiv udvikling, men
forbeholder sig ret til at træffe yderligere foranstaltninger, hvis situationen ikke forbedres.

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

* * *
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Bilag

Indikatorer for iværksættelse af aftalen Egnede foranstaltninger

1 Oprettelse af et midlertidigt valgråd i
overensstemmelse med basisaftalen

Udnyttelse af bevillinger under 1. tranche
af 8. EUF til programmer i partnerskab
med staten, som sigter mod bekæmpelse af
fattigdom og støtte til demokratiet

2 Oprettelse af en valgkommission, både på
centralt og decentraliseret niveau med de
planlagte beføjelser, som fastsat i
basisaftalen

Overdragelse af 2. tranche af 8. EUF til
programmer for støtte til valgprocessen,
vejinfrastruktur, bekæmpelse af fattigdom
og støtte til demokratiet.

3 En gennemførelse af valg til de lovgivende
instanser, som de internationale officielle
observatører anser for tilfredsstillende, og
som afspejles i oprettelsen af demokratiske
institutioner

Meddelelse af tildelingen under 9. EUF og
undertegnelse af det tilhørende nationale
vejledende program (NIP) med øjeblikkelig
iværksættelse af projekter og programmer
vedrørende uddannelsessektoren og
sektorer uden for målsektorer (40% af NIP)

4 En gennemførelse af valg på lokalt og
territorialt niveau, som de internationale
officielle observatører anser for
tilfredsstillende og som afspejles i
oprettelsen af demokratiske institutioner

Frigivelse af 60% af NIP under 9. EUF, der
berører transportinfrastruktur samt
udgiftsområde B, til eventuel støtte til
strukturel justering.

* * *

Nr. 8/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Indiens afprøvning af et ballistisk missil

Bruxelles, den 28. januar 2001

På baggrund af den øgede regionale spænding i øjeblikket mener EU, at den afprøvning af et ballistisk
missil, som Indien har foretaget i dag, risikerer at give et negativt signal til regionen og til det internationale
samfund på et tidspunkt, hvor tilbageholdenhed er yderst vigtig.

Den Europæiske Union har tidligere udtrykt bekymring over den nuværende spændte situation og samtidig
tillid til, at Indien og Pakistan vil være i stand til at finde en fredelig løsning på situationen.

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

* * *
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Nr. 9/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Somalia

Bruxelles, den 1. februar 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på den resolution om Somalia, der blev vedtaget på rette
tidspunkt på IGAD's 9. topmøde den 11. januar 2002 i Khartoum, og de henstillinger, der findes heri.

EU ser navnlig med tilfredshed på IGAD's henstilling, der appellerer til den nationale overgangsregering
(TNG) og alle andre parter om at forpligte sig til at bekæmpe alle former for terrorisme, og på IGAD's
opfordring til samarbejde mellem de tre frontlinjestater (Kenya, Etiopien og Djibouti), som giver håb om, at
der vil blive sat fornyet gang i freds- og forsoningsprocessen.

EU ser med tilfredshed på beslutningen om at holde en forsoningskonference inden to måneder i Nairobi og
ønsker held og lykke hermed.

EU, der er overbevist om, at Somalias fremtid først og fremmest afhænger af somalierne selv, opfordrer alle
parter til at lægge deres uoverensstemmelser til side og deltage i den dialog, som IGAD har formidlet, uden
forudgående betingelser og med reel vilje til at udvide og supplere den nationale forsoningsproces.

EU understreger, at det er rede til at undersøge, hvordan man kan støtte IGAD's bestræbelser på at bistå
somalierne med at opnå fred og national forsoning og bringe en situation, som er årsag til megen nød og
mange lidelser blandt civilbefolkningen, til ophør.

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. 10/02

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 og Malta samt de EFTA-lande, der er medlemmer af

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om vedtagelsen af den fælles holdning
vedrørende Den Internationale Straffedomstol

Bruxelles, den 29. januar 2002

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, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/443/FUSP, som Rådet for Den
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Europæiske Union vedtog den 11. juni 2001 på grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union
vedrørende Den Internationale Straffedomstol. De vil sikre, at deres nationale politikker er i
overensstemmelse med denne fælles holdning.

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

* * *

Nr. 11/02

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

Bruxelles, den 29. januar 2002

Den Europæiske Union ser med alvorlig bekymring på de seneste begivenheder i forbindelse med de russiske
medier, der kan fortolkes som en tilskyndelse til at træffe foranstaltninger til begrænsning af pressefriheden,
og følger situationen med opmærksomhed.

EU respekterer de afgørelser, der træffes af de retlige institutioner i Den Russiske Føderation.

EU må imidlertid med bekymring notere sig, at den høje voldgiftsret ved en dom har bekræftet, at MNVK,
der er TV6's moderdistributionsselskab, er trådt i likvidation.

EU, der henviser til sin erklæring om samme emne af 7. december 2001, beklager, at der med lukningen af
TV6, der var den sidste private tv-station med national dækning, sker en betragtelig forringelse af den
audiovisuelle sektor i Rusland.

EU understreger betydningen af, at alle medier, hvad enten de er private eller offentlige, behandles ens.

Nyhedsmediernes pluralisme og uafhængighed er et væsentligt element i de demokratiske værdier, som det
strategiske partnerskab mellem EU og Rusland bygger på. EU håber, at de russiske myndigheder vil træffe
foranstaltninger, der gør det muligt at bevare og styrke mediernes pluralisme i Rusland.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER 59

Bulletin 11.03.2002 - DA - PE 313.428

Nr. 12/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om våbenhvileaftalen for Nuba-bjergene

Bruxelles, den 1. februar 2002

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den våbenhvileaftale for Nuba-bjergene, der blev
undertegnet den 19. januar 2002 af Sudans regering og Det Sudanesiske Folks Befrielsesbevægelse/Nuba
efter Schweiz's og USA's fælles mæglingsindsats.

Den Europæiske Union betragter våbenhvileaftalen som et vigtigt skridt, der kan bidrage til at finde en
omfattende løsning på den sudanesiske interne konflikt.

Den Europæiske Union bemærker endvidere, at våbenhvilen udgør en del af de mere generelle bestræbelser
på at forbedre den humanitære situation i Sudan i almindelighed, og i Nuba-bjergene i særdeleshed.

Den Europæiske Union opfordrer begge parter til at gennemføre alle aftalens bestemmelser, navnlig
artikel VII om oprettelse af en international overvågningsenhed, og tilskynder til, at der tages yderligere
skridt i samme retning i andre dele af Sudan, der er hårdt ramt af den interne konflikt.

Den Europæiske Union følger meget nøje situationen i Nuba-bjergene og er rede til at undersøge, hvilke
foranstaltninger den kan træffe for at støtte positive bestræbelser på at bringe den sudanesiske interne
konflikt til ophør.

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. 14/02

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union
om ulykken i Lagos (Nigeria)

Bruxelles, den 4. februar 2001

Søndag den 27. januar bevirkede voldsomme eksplosioner på en militærbase i Ikeja, Lagos, at hundreder af
almindelige nigerianske borgere mistede livet, ikke mindst mange kvinder og børn, og der forårsagedes
enorme skader på virksomheder og boliger.

EU's medlemsstater har indledt hastedrøftelser for at undersøge mulighederne for at yde nødhjælp og
humanitær bistand til staten Lagos som et bidrag til at imødegå denne vanskelige situation.
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I den sorg, der har ramt landet udtrykker Den Europæiske Union sin dybeste deltagelse over for
Forbundsrepublikken Nigerias regering, myndighederne i staten Lagos og ofrene for denne forfærdelige
katastrofe, og sin medfølelse med de ramte familier.

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. 15/02

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Togo

Bruxelles, den 7. februar 2002

Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over den politiske situation i Togo. Den finder, at
nationalforsamlingens afvisning af en fornyelse af mandaterne for medlemmerne af den uafhængige
nationale valgkommission (CENI) og ministerrådets beslutning af 1. februar om at foretage en tilpasning af
valgloven bringer den igangværende valgproces samt selve Lomé-rammeaftalen i fare.

På baggrund af denne udvikling betragter Den Europæiske Union sit tilsagn om støtte til valgprocessen som
midlertidigt suspenderet.

Den Europæiske Union erindrer om, at den lægger stor vægt på Lomé-rammeaftalen og dens
grundprincipper. Den Europæiske Union anmoder således om, at CENI videreføres, og at forberedelsen af et
fremrykket demokratisk parlamentsvalg fortsættes i et samarbejde mellem præsidentens tilhængere og
oppositionen, der har undertegnet Lomé-rammeaftalen.

Den Europæiske Union anmoder alle Lomé-rammeaftalens signatarer om at sørge for, at genoptagelsen af
valgprocessen ledsages af en iværksættelse af de aftaler, som Det Paritetiske Overvågningsudvalg (CPS)
indgik i juli 2001.

Den Europæiske Union anmoder også om, at den appelprocedure, som anklagemyndigheden har indledt,
opgives, hvilket vil gøre det muligt øjeblikkeligt at løslade advokat Agboyibo.

Den Europæiske Union gentager, at kun hvis den indledte valgproces afsluttes tilfredsstillende, vil det på
denne baggrund være muligt at genoptage de normale og fuldstændige forbindelser mellem EU og Togo.

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

* * *
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Nr. 17/02
Formandskabets erklæring på vegne af Den Europæiske Union

om De Forenede Nationers Sekretariats beslutning om at afbryde forhandlingerne med den
cambodjanske regering om oprettelse af et Khmer Rouge-tribunal

Bruxelles, den 20. februar 2002

EU noterer sig FN's beslutning af 8. februar 2002 om at afbryde forhandlingerne med den cambodjanske
regering om oprettelse af Khmer Rouge-tribunalet.

EU har hele tiden støttet oprettelsen af dette tribunal med henblik på at få de personer, der bærer
hovedansvaret for de alvorlige forbrydelser, der blev begået i perioden under "Demokratisk Kampuchea",
draget til ansvar.

EU går fortsat fuldt ind for oprettelsen af tribunalet på vilkår, der sikrer dets fulde uafhængighed,
upartiskhed og objektivitet, så de internationale standarder for retssikkerhed, rimelighed og retfærdig
rettergang kan blive opfyldt under hele forløbet. EU noterer sig derfor de cambodjanske myndigheders
indledende erklæringer om, at de er rede til at genoptage dialogen med FN's Sekretariat. EU erkender
vanskeligheden af denne opgave og opfordrer FN's Sekretariat til at holde døren åben for genoptagelse af
forhandlingerne i nær fremtid med henblik på at sikre oprettelsen af et internationalt troværdigt tribunal.

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. 18/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

dialogen mellem de congolesiske parter og mødet i Sun City

Bruxelles, den 22. februar 2002

Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over, at nogle af parterne i den congolesiske dialog har truet
med ikke at møde op til forhandlingerne i Sun City.

Truslen er et farligt signal lige inden indledningen af dialogen mellem de congolesiske parter. Den
undergraver parternes tilsagn om at ville skabe en ny politisk ramme i Den Demokratiske Republik Congo
og indføre varig fred og demokratisering. Parterne er forpligtet til at arbejde for, at alle congolesere kan leve
i et fredeligt, stabilt og demokratisk samfund.
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Den Europæiske Union opfordrer derfor alle dialogens parter til at holde deres løfter. Det er således deres
ansvar at deltage i Sun City-mødet og drøfte deres uoverensstemmelser på en måde, der afspejler dette
ansvar. De manglende resultater af forhandlingerne i Addis Abeba lægger et større pres på alle parter, som
skal gå ind i dialogen i en imødekommende, kompromisvillig og professionel ånd.

Den Europæiske Union og det international samfund har store forventninger til dialogen i Sun City.

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. 19/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om afbrydelse af fredsprocessen i Colombia

Bruxelles, den 22. februar 2002

Den Europæiske Union forstår og respekterer fuldt ud den beslutning, som den colombianske præsident følte
sig nødsaget til at træffe den 20. februar 2002, som betyder afbrydelse af den i 1998 indledte proces, der
bestod af dialog, forhandling og aftaler med De Revolutionære Væbnede Styrker i Colombia - Folkehæren
(FARC-EP), samt ophævelse af den demilitariserede zone. Præsident Andrés Pastrana har i de forløbne år
utrætteligt arbejdet på at skabe fred i Colombia, men dette har ulykkeligvis ikke været tilfældet hvad angår
FARC-EP.

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste det seneste angreb, som FARC-EP menes at have rettet
mod civilbefolkningen. De alvorlige begivenheder i form af en flykapring og bortførelse af flere passagerer
viser, at FARC-EP ikke lader sig påvirke af de gentagne appeller fra hele det colombianske samfund og det
internationale samfund om at bilægge konflikten.

Den Europæiske Union beklager dybt, at FARC-EP ikke siden undertegnelsen den 20. januar 2002 af aftalen
om en konsensustidsplan for den fremtidige fredsproces med den colombianske regering har udvist vilje til
for alvor at gøre fremskridt i processen og ikke har efterlevet det kompromis, der blev undertegnet med
regeringen. De grove provokationer fra FARC-EP's side har ført til afbrydelse af en forhandlingsproces, som
det colombianske folk håbede ville bringe fred. Den Europæiske Union beklager dybt disse provokationer,
som kommer oven i den vold, der fortsat udøves af de paramilitære styrker.

Den Europæiske Union har ved flere lejligheder på ny givet udtryk for sin afvisning og fordømmelse af
bortførelser, pengeafpresning og andre forbrydelser, der begås af de væbnede grupper i Colombia. Under de
nuværende alvorlige omstændigheder fremsætter EU på ny en indtrængende appel om overholdelse af den
humanitære folkeret og beskyttelse af civilbefolkningen, og den forbeholder sig muligheden af eventuelt at
ændre sin politik over for de væbnede grupper.
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I disse vanskelige tider udtrykker Den Europæiske Union sin støtte til og solidaritet med hele det
colombianske folk, præsident Andrés Pastrana og hans regering. Unionen udtrykker håb om, at det
colombianske demokrati med udgangspunkt i en fortsat anvendelse af retsstatsprincipperne og fuld
overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder må få opfyldt sine ønsker
om fred og velstand for hele befolkningen.

EU bekræfter på ny over for det colombianske folk sin støtte til alle initiativer til etablering af en reel dialog
med henblik på afslutning af den konflikt, der deler Colombia.

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. 21/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om begivenheder på Madagaskar

Bruxelles, den 28. februar 2002

Den Europæiske Union beklager det fait accompli, der nu foreligger på Madagaskar i modstrid med de
forfatningsmæssige regler og principperne i Cotonou-aftalen.

EU beklager, at bestræbelser på nationalt plan samt i DAU- og FN-regi på at opretholde dialogen mellem
parterne ikke har givet resultat. Den Europæiske Union opfordrer til, at dialogen genoptages, således at der
kan udarbejdes en politisk løsning inden for disse rammer.

Det henstiller indtrængende til alle politiske, sociale og religiøse kræfter, at de viser tilbageholdenhed og
ansvarsfølelse.

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. 22/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

den nye regering i Albanien

Bruxelles, den 25. februar 2002

Den Europæiske Union bifalder den nye regeringsdannelse i Albanien.

EU har tillid til, at premierminister Majkos regering vil fortsætte reformpolitikken.

Den Europæiske Union minder om, at EU er rede til snarest muligt at indlede forhandlinger om en
stabiliserings- og associeringsaftale med Albanien, jf. erklæringen fra Rådet (almindelige anliggender) den
28. januar. Den opfordrer i denne forbindelse alle politiske kræfter i Albanien til sammen at gøre en indsats
for at fremskynde gennemførelsen af de reformer, som er altafgørende for forhandlingerne om stabiliserings-
og associeringsaftalen.

* * *

Nr. 23/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om våbenhvilen i Sri Lanka

Bruxelles, den 27. februar 2002

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om våbenhvilen i Sri Lanka

Den Europæiske Union noterer sig med stor tilfredshed, at der er blevet undertegnet en formel
våbenhvileaftale mellem Sri Lankas regering og befrielsesfronten kaldet "De Tamilske Tigere" (LTTE); dette
blev meddelt af den norske udenrigsminister den 22. februar.

Denne vigtige aftale er et første skridt hen imod en afslutning af den væbnede konflikt, som Sri Lankas
befolkning har lidt under i 19 år. Den Europæiske Union har tillid til, at våbenhvileaftalen snarest vil blive
fulgt op af foranstaltninger, der kan føre til national forsoning og navnlig til genforening af de mange
slægtninge, der er blevet adskilt af konflikten, samt til en yderligere forbedring af sikkerhedsforholdene i
hele landet til gavn for civilbefolkningen.

Den Europæiske Union appellerer til parterne om, at de i den srilankanske befolknings interesse benytter sig
af denne historiske mulighed og med beslutsomhed og loyalt indleder en proces med en konstruktiv dialog,
der kan føre til varig fred i landet.

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

* * *
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Nr. 25/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om topmødet i Manoflodsunionen

Bruxelles, den 26. februar 2002

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på meddelelsen om afholdelse af et møde mellem statscheferne
fra Guinea, Sierra Leone og Liberia, der skal finde sted i Rabat efter invitation fra Hans Majestæt Kong
Mohamed VI.

Et sådant møde udgør et positivt skridt i retning af at mindske spændingen i underregionen. Den Europæiske
Union finder det opmuntrende, at de tre lande ved floden Mano nu har besluttet at føre en politisk dialog på
det højest mulige niveau. Den Europæiske Union opfordrer de tre statschefer til at føre denne dialog på en
konstruktiv og fremadrettet måde, og støtte gennemførelsen af de tillidsskabende foranstaltninger, der
tidligere er vedtaget i Manoflodsunionen.

Den Europæiske Union vil gerne forsikre de tre statschefer om, at den, navnlig gennem formandskabets
særlige repræsentant i Manoflodsunionen, fuldt ud støtter deres bestræbelser på at opnå en fredelig udvikling
i regionen omkring floden Mano.

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. 26/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Angola

Bruxelles, den 28. februar 2002

Den Europæiske Union, der har erfaret, at lederen af UNITA's militære fløj, Jonas Malheiro Savimbi, for
nylig er død, bekræfter på ny, at det haster med at få bragt den langvarige interne konflikt, som er årsag til en
meget alvorlig humanitær situation i landet, til ophør.

Det er EU's faste overbevisning, at den angolanske konflikt kun kan bringes til ophør, såfremt alle virkelig
engagerer sig i fred og national forsoning på grundlag af Lusaka-protokollen. I denne forbindelse opfordrer
EU til en hurtig indstilling af fjendtlighederne og henstiller indtrængende til alle angolanere at finde frem til
en fredelig og varig løsning på konflikten for at fremme landets demokratiske, sociale og økonomiske
udvikling. EU ser i denne forbindelse positivt på civilsamfundets vigtige rolle med henblik på at opnå varig
fred i landet.
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EU noterer sig regeringens tilsagn om fuldt ud at gennemføre Lusaka-protokollen, glæder sig over de
hidtidige positive signaler fra Angolas regering og ser frem til en hurtig offentliggørelse af det bebudede
detaljerede program, der skal føre til, at alle fjendtligheder i Angola endeligt ophører.

EU så også gerne, at der straks vedtages konkrete aktioner med henblik på at imødegå den humanitære
situation, der gør sig gældende i Angola, navnlig i de dele af landet, hvor de militære aktiviteter fortsætter.

EU støtter og tilskynder FN til at fremme fredsprocessen.

Det er EU's ønske, at der skabes sådanne betingelser, at regeringens tilsagn om at afholde frie og retfærdige
valg kan opfyldes, hvorved den demokratiske proces i Angola styrkes effektivt.

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. 27/02
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om bombninger af civile mål i Sudan

Bruxelles, den 28. februar 2002

EU giver udtryk for sin dybe bekymring over den sudanske regerings angreb på De Forenede Nationers
fødevaredistributionscenter i det sydlige Sudan den 20. februar.

EU anmoder den sudanske regering om at give en udtømmende forklaring og straks at respektere de aftaler,
den har indgået med De Forenede Nationer om humanitære operationer i Sudan.

EU giver også udtryk for sin bekymring over de følger, som de seneste luftangreb kunne få for mulighederne
for fred, og opfordrer indtrængende de stridende parter til ikke at underminere fredsprocessen.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ

ØSU'S PLENARFORSAMLING

DEN 20.-21. FEBRUAR 2002

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle 11 officielle EU-sprog på
ØSU's hjemmeside:

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

Specielt for plenarforsamlingen den 20.-21. februar var tilstedeværelsen af Jean-Luc Dehaene, næstformand
for Konventet, og den debat, der fandt sted om opfølgningen af Laeken-topmødet og ØSU's rolle.

http://www.cese.europa.eu
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1. LISSABON-STRATEGIEN

•  UNDERUDVALGET "EN STRATEGI FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING"

 Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (Gruppen Andre Interesser – E)
 
- Reference: Tillægsudtalelse til initiativudtalelse – CES 193/2002
 
- Hovedpunkter:
 
 ØSU besluttede på plenarforsamlingen den 29. november 2001 at udarbejde en
tillægsudtalelse til initiativudtalelse. ØSU behandler situationen for så vidt angår "den udvidede
Lissabon-stategi". Ifølge denne strategi skal Den Europæiske Union i løbet af 10 år blive "den mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar
økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed". Siden Lissabon-topmødet (marts
2000) og navnlig siden Göteborg-topmødet (juni 2001) har Kommissionen skullet fremlægge en
sammenfattende rapport om de fremskridt, der er sket på området; denne rapport behandles hvert år på
forårstopmødet, som i år finder sted i Barcelona den 15. marts.
 
 ØSU har behandlet Kommissionens dokument (KOM(2002) 14 endelig) og foretaget sin
egen vurdering af situationen. I korthed mener hverken ØSU eller Kommissionen, at indsatsen har været
tilstrækkelig. Der efterlyses således en bedre beslutningstagning, større konsekvens og mere helhjertede
bestræbelser på at informere og inddrage civilsamfundet i hele processen. Det Europæiske Råd i Barcelona
spiller en særlig rolle i denne sammenhæng, idet EU ikke blot skal være konsekvent i forfølgelsen af sine
egne erklærede mål, men også være et godt eksempel, som kan påvirke de globale beslutninger på
FN-konferencen i Johannesburg i september.
 
- Kontaktperson: Diarmid McLaughlin
 (Tlf. +32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int )
 

•  Webstedsadgang
 Ordfører: Cabra de Luna  (Gruppen Andre Interesser – E)
 
- Reference : KOM(2001) 529 endelig – CES 189/2002
 

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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- Hovedpunkter:
 
 Det er indlysende, at utilgængelige offentlige websteder er en klar diskrimination af
handicappede borgere, som dermed i praksis formenes adgang til dem og den information, de indeholder.
ØSU anbefaler, at der i forbindelse med det kommende europæiske handicapår i 2003 i det foreslåede
handicapspecifikke direktiv indføjes en bestemmelse, der imødegår denne særlige form for diskrimination.
 
 ØSU mener, at de tiltag i Kommissionens meddelelse, som skal sikre adgangen til
webstederne, kunne have været omfattet af bindende bestemmelser. ØSU tilslutter sig ikke desto mindre en
fremgangsmåde, der hviler på frivilligt engagement fra de offentlige myndigheder på forskellige niveauer, og
forventer, at medlemsstaterne fremmer en omfattende gennemførelse af alle de foranstaltninger, som er
fastlagt i meddelelsen.
 
 ØSU forpligter sig til at gøre sit websted tilgængeligt og brugervenligt for at sikre bedre
adgang til information og offentlig debat for alle borgere med særlige behov. ØSU opfordrer også
Kommissionen og de øvrige EU-institutioner til at gøre deres egne offentlige websteder tilgængelige ved at
anvende WAI-retningslinjere. ØSU håber også, at man i forbindelse med initiativerne i det europæiske
handicapår i 2003 vil fremme vedtagelsen af tiltag, som bidrager til at gøre ikke kun offentlige, men også
private websteder tilgængelige for handicappede borgere.
 
- Kontaktperson: Raffaele del Fiore
 (Tlf.:+32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 
 2. FORSKNING OG UDVIKLING
 
•  Bioteknologi
 Ordfører: Adrien Bedossa  (Gruppen Andre Interesser – F)
 
- Reference: KOM(2001) 454 endelig – CES 192/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 ØSU finder det vigtigt, at det globale aspekt af de problemstillinger, som knytter sig til
bioteknologi, ikke overskygges af drøftelserne mellem de udviklede lande, og mener, at spørgsmålet om
solidaritet mellem rige og fattige lande i spørgsmålet om miljøbevarelse er centralt.

 
 EU's bør beslutsomt forsvare sin plads i denne vigtige fremtidssektor. EU vil kun blive hørt,
hvis det er en central aktør på det bioteknologiske område: Det er vigtigt, at EU hurtigt får større forståelse
for betydningen af konkurrenceevne, vækst og jobskabelse. Der er således behov for en stærk og permanent
vilje til samarbejde mellem de forskellige aktører.

 
 ØSU er indstillet på at spille en rolle i dette spørgsmål gennem information, etablering af en
permanent debat, rationelt valg af målsætninger for at lette skabelsen af nye arbejdspladser og oprettelsen af
nye virksomheder samt ved at sikre kontakterne med civilsamfundet.
 
- Kontaktperson : Birgit Fular
 (Tlf. +32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 

mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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•  Deltagelsesregler – 6. FTU-rammeprogram
 Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – F)
 
- Reference: KOM(2001) 822 endelig – 2001/0202 (COD) – CES 185/2002
 
- Kontaktperson : Birgit Fular
 (Tlf. +32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)
 
 
 3. SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

 
•  Aspestrisici på arbejdspladsen

 Ordfører: Thomas Etty (Arbejdstagergruppen – NL)
 
- Reference: KOM(2001) 417 endelig – 2001/0065 (COD) – CES 194/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 Forbudet i Kommissionens direktiv 1999/77/EF mod markedsføring og anvendelse af asbest
kunne have sikret en helt anderledes effektiv forbedring af beskyttelsen af arbejdstagere (og selvstændige)
mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest. Man kunne i dette nye direktiv have koncentreret sig
om, hvilke foranstaltninger man kunne træffe for bedre at beskytte de folk, der stadig udsættes for asbest,
fordi de i deres arbejde har med eksisterende asbestprodukter at gøre i forbindelse med nedrivning,
reparationer, vedligeholdelse, fjernelse og lignende aktiviteter.
 
 I forslaget kunne man tillige have valgt at fastsætte bestemmelser for følgende:
sundhedsovervågning, registrering, information og uddannelse (den risiko, som selvstændige udsætter sig
selv for), de farer, som arbejdstagere (samt befolkningen i almindelighed) udsættes for i forbindelse med
genbrug af produkter, der indeholder asbest, samt øget anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme som
erhvervssygdomme. Kommissionen burde tage fat på disse spørgsmål i andre lovgivningsinstrumenter, hvis
man ikke mener, at dette kan reguleres af direktivet.

 
 ØSU mener, at forslaget indeholder adskillige positive elementer: visse procedurer er blevet
forenklet, der indføres lavere grænseværdier og krav om, at man identificerer de materialer, der måtte
indeholde asbest, inden man starter nedrivning eller vedligeholdelse, samt bevis for kompetence og
uddannelse. Hvad angår udvinding af asbest inden for EU, ville forslaget kunne gøres klarere. ØSU er af den
opfattelse, at udvinding af asbest burde være klart omfattet af markedsføring eller førstegangsanvendelse.
 
 De kompetencekrav, der stilles til firmaer, der påtager sig arbejde med nedrivning eller
fjernelse, bør gøres mere præcise. Kommissionen burde indføje en henvisning til brug af nationalt bestemte
kriterier.

 
- Kontaktperson: Alan HICK
 (Tlf. +32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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 4. EKSTERNE FORBINDELSER

 
•  Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og landene i Latinamerika

og Vestindien
 Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (Arbejdsgivergruppen - E)

 
- Reference: Initiativudtalelse – CES 195/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 Partnerskab bør være det styrende princip for alle forbindelser mellem EU og
Latinamerika/Vestindien. Det indebærer nærhed til borgerne, åbenhed og accept fra borgernes side. Målet
skal være oprettelse af et ægte europæisk og latinamerikansk fællesskab af nationer, hvor forskellene mellem
de enkelte regioner og lande anerkendes. Et demokratisk og socialt retfærdigt fællesskab med en effektiv
økonomi, der omfatter områder som migration og kultur, og hvor det civile samfund spiller en afgørende
rolle.
 
 EU's institutioner og organer bør spille hver deres særlige rolle i opbygningen af dette
partnerskab. Det er således Det Økonomiske og Sociale Udvalgs opgave at bidrage med sine erfaringer til
oprettelse eller styrkelse af forskellige organer af lignende art – f.eks. Mercosurs rådgivende forum – der
allerede eksisterer eller overvejes oprettet på subregionalt niveau og inden for de enkelte lande i
Latinamerika og Vestindien.
 
 Inden det 2. topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra EU, Latinamerika og
Vestindien afholder civilsamfundets repræsentanter deres 2. møde den 17.-19. april 2002 i Madrid. Sådanne
møder før stats- og regeringschefernes topmøder bør gøres til en fast institution med en dagsorden, der både
indeholder de punkter, som civilsamfundet mener bør prioriteres, og de emner af social og økonomisk
karakter, der skal drøftes på stats- og regeringschefernes topmøde.

 
- Kontaktperson: Ellen Durst
 (Tlf. +32 2 546 98 45 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
 

mailto:ellen.durst@cese.europa.eu
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 5. LANDBRUG OG MILJØ
 
•  Tobak/Præmier
 Hovedordfører: Nikolaos Liolios (Gruppen Andre Interesser – EL)
 

- Basisdokument: KOM(2001) 684 endelig – 2001/0276 CNS - CES
 

- Hovedpunkter :
 

•  Kommissionens meddelelse "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-
strategi for bæredygtig udvikling" (KOM(2001) 264 endelig) indeholdt et forslag om, at der i
forbindelse med revisionen af den fælles landbrugspolitik i højere grad skal lægges vægt på
kvalitet end på kvantitet.

 
•  Derfor har Europa-Kommissionen i sit forslag om fastsættelse af præmier og garantitærskler for

tobak i blade angivet, at man efter en vurdering i 2002 af markedsordningen for tobak bør
tilpasse ordningen.

 
•  ØSU er bevidst om denne generelle hensigt, men mener dog, at den endelige bedømmelse og

stillingtagen også bør ske, når Kommissionen fremlægger sin vurdering og sit forslag
vedrørende markedet for råtobak.

 
•  Da tobakssektoren har stor regional betydning i ugunstigt stillede områder, og da tobaksdyrkning

primært foregår på små landbrug, er det yderst vigtigt, at Kommissionen allerede nu over en
bred front indleder arbejdet med at finde alternativer.

 
•  De beløb, som siden 1996 er blevet indbetalt til Fællesskabsfonden for tobak, er hidtil blevet

anvendt for snævert.
 

•  Så længe der ikke fremlægges en undersøgelse af branchen til behørig vurdering (den vil efter
planen først foreligge ved udgangen af 2002), er henvisninger som den i femte betragtning i
forslaget til forordning i modstrid med Kommissionens tidligere holdning. Den femte
betragtning bør udgå af det foreliggende forslag til forordning.

 
•  Opmærksomheden henledes på, at Kommissionen fremlægger sit forslag med en betydelig

forsinkelse: da de endelige beslutninger måske vil blive truffet på et tidspunkt, hvor dyrkningen
allerede er gået i gang, vil dette undergrave såvel dyrkningen som forarbejdningen og virke
voldsomt forstyrrende på markedet.

ØSU opfordrer Kommissionen til

a) at forlænge den gældende ordning for tobak og forordning 660/1999 for de kommende tre år
(2002-2004), således at de nuværende præmieniveauer og garantitærskler (kvoter) fastholdes for
alle sortsgrupper. ØSU foreslår under alle omstændigheder Kommissionen, at de kommende
ændringer først træder i kraft fra 2003, og at ordningen for 2001, også kommer til at gælde for
2002
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b) at fastholde tilbageholdelsen på 2% af præmierne til Fællesskabsfonden for tobak, som fastsat i
Rådets forordning 1636/1998, i perioden 2002-2004, samt at opretholde støtten til agronomisk
forskning fra Fællesskabsfonden for tobak.

- Kontaktpersen : Nikolaos Pipiliagkas
(Tlf. :+32 2 546 91 09 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  Zoonoser
 Ordfører: Ann Davison  (Gruppen Andre Interesser – UK)
 
- Reference: KOM(2001) 452 endelig – 2001/0176-0177 (COD) – CES 191/2002
 
- Hovedpunkter:

 
 ØSU er overbevist om,
 

•  at forebyggelse af zoonoser bør have højeste prioritet i EU og medlemsstaterne, og at der
skal afsættes passende ressourcer til dette formål;

 
•  at det er i alle de i fødekæden involverede parters og de offentlige myndigheders interesse at

sikre gennemførelsen og overholdelsen af strenge sikkerhedsnormer i hele fødekæden; det vil
også bidrage til sikring af europæisk landbrugs konkurrenceevne på internationalt plan, som
fortsat skal kunne forbindes med normer og produktionsmetoder af bedste kvalitet;

 
•  at bekæmpelse af antibiotikaresistens kan kun lykkes, såfremt der vedtages omfattende

politikker;
 

•  at det i det "nye" direktiv klart skal anføres, at overvågningen omfatter alle slags
husdyrpopulationer;

 
•  at indsamling af nationale rapporter og udarbejdelse af de sammenfattende rapporter samt

indsamling og spredning af oplysninger om zoonoser bør være et af Fødevaremyndighedens
vigtigste mål; ØSU insisterer på, at rapporteringsproceduren bliver fuldstændig
gennemsigtig;

 
•  at Kommissionens forslag til forordning ikke vil nå de fastsatte mål, hvis ikke

HACCP-principperne gennemføres i hele fødevarekæden (HACCP = Hazard Analysis Critical
Control Points).

 
 ØSU finder de sene gennemførelsesdatoer problematiske og uacceptable.
 
 Endelig kræver ØSU for så vidt angår import fra tredjelande, at der foretages streng
kontrol af anvendelsen af "tilsvarende foranstaltninger".
 
- Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tlf. +32 2 546 91 09 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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•  Beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg
 Ordfører: Johannes M. Jaschick  (Gruppen Andre Interesser – D)
 
- Reference : KOM(2001) 703 endelig – 2001/0277 (COD) – CES 186/2002
 
- Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas
 (Tlf. +32 2 546 91 09 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

 
•  Nødder og johannesbrød
 Hovedordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (Gruppen Andre Interesser – E)
 
- Reference: KOM(2001) 667 endelig – 2001/0275 (CNS) – CES 187/2002
 
- Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio

Tlf. +32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

* * *

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu
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Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning

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

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER
EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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