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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiet har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer:

Nr.  10/01 Forslag om at offentliggøre registret over medlemmernes finansielle
interesser på Internettet

Nr. 12/01 Installering af en ekstra computer i Bruxelles

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

På mødet den 15. marts 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Paul COÛTEAUX

har tilsluttet sig Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa (EDD) med wirkung fra
den 15. marts 2001.

_______________
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SPØRGETID (B5-0018/01) den 13. og 14. marts 2001

23 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

William NEWTON
DUNN

Mindskelse af afstanden mellem EU-borgerne og
beslutningstagerne

H-0141/01

Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Styrkelse af dialogen med borgerne i Europa H-0229/01

Jonas SJÖSTEDT Pas for svenskere ved rejser i Norden H-0145/01

Ulla SANDBÆK Integration af miljøaspekter i Rådets arbejde -
udviklingsområdet

H-0147/01

Chris DAVIES Rådets bæredygtige udviklingsstrategi H-0156/01

Marco CAPPATO Et midlertidigt organ for retligt samarbejde H-0150/01

Antonios TRAKATELLIS Slettelse af statsborgerskab i identitetspapirer og illegale
naturaliseringer i Grækenland

H-0152/01

Pernille FRAHM USA's militære tilstedeværelse i Europa H-0159/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Lennart SACRÉDEUS Oprindelsesmærkning af kød H-0191/01

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Støtte til kvægavlssektoren i medlemsstater ramt af BSE H-0193/01

Mary BANOTTI Konventionen af 1996 til beskyttelse af mindreårige H-0137/01

Juan IZQUIERDO
COLLADO

Omkostningerne til bankoverførsler H-0149/01

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Bevarelse af arbejdspladser i forbindelse med fusionen
mellem Aceralia, Arbed og Usinor

H-0226/01
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. VERHEUGEN

Alexandros ALAVANOS Indlemmelse af den besatte del af Cypern i Tyrkiet H-0134/01

Bernd POSSELT Overgangsordninger for Polen og Den Tjekkiske
Republik

H-0220/01

Gary TITLEY Lokale organisationer og udvidelsen H-0238/01

Fru REDING

John CUSHNAHAN Udnyttelse af afrikanske fodboldspillere H-0188/01

Astrid THORS Det Europæiske Sprogårs betydning for regionale sprog
og mindretalssprog

H-0219/01

Michl EBNER Flerårigt program for mindretalssprog H-0239/01

Concepció FERRER Indførelsen af Det Europæiske Sprogår 2001 H-0245/01

Hr. BARNIER

Mihail PAPAYANNAKIS Udviklingen og kvaliteten af store projekter H-0132/01

Glenys KINNOCK Lukning af stålværker i Wales H-0142/01

Giorgio CELLI Anvendelsen af de midler fra strukturfondene, som ikke
er blevet udbetalt i 1994-1999 i Italien

H-0144/01
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MARTS 2001

Institution
Antal
indgivne
spørgsmål

Spørgsmål
behandlet i
spørgetiden

Spørgsmål
til skriftlig
besvarelse

Tillægs-
spørgsmål

Bortfaldne
spørgsmål
(spørgeren
fraværende)

Spørgsmål
taget
tilbage af
spørgeren

Spørgsmål
allerede
opført på
dagsorenen

Institutionernes
 repræsentanter

Rådet 46 8 36 4 1 1 0 DANIELSSON

Kommissionen 67 15 52 7 0 0 0 FISCHLER
VITORINO
BOLKESTEIN
DIAMANTOPOULOU
VERHEUGEN
REDING
BARNIER

I alt 113 23 88 11 1 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

22/2000 299.538 Toine MANDERS, Elly PLOOIJ-
VAN GORSEL, Jan MULDER,
Jules MAATEN og Marieke
SANDERS-TEN HOLTE

En undersøgelse af de utilsigtede og
uforholdsmæssigt skadelige bivirkninger,
fugledirektivet, levestedsdirektivet og Natura
2000-direktivet har for erhvervslivet

19.12.2000 19.03.2001 20

23/2000 229.537 Ria OOMEN-RUIJTEN Gennemførelsen af fugledirektivet 19.12.2000 19.03.2001 12

1/2001 301.426 Daniel DUCARME De nuværende problemer inden for landbruget 13.02.2001 13.05.2001 7

                                                
1 Situationen pr. 16.03.2001
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2/2001 302.527 Catherine STIHLER, Jules
MAATEN, Françoise
GROSSETÊTE og Heidi
HAUTALA

Fremme af årlige røgfrie dage i EU 13.03.2001 13.06.2001 8
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

29/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om
vilkårlige henrettelser uden rettergang

Bruxelles, den 13. februar 2001

Den Europæiske Union beklager de israelske sikkerhedsstyrkers praksis med såkaldt "eliminering"
eller vilkårlige henrettelser af palæstinensere. Den 21. januar 2001 blev der rettet en henvendelse til
Israels udenrigsministerium, hvori der blev givet udtryk for bekymring over denne praksis. Det er
senere blevet bekræftet fra israelsk side, at der findes en sådan politik. Den 13. februar blev der
foretaget endnu en vilkårlig henrettelse i Gaza.

Den Europæiske Union tilkendegiver på ny, at det er dens faste overbevisning, at Israels politik i
denne forbindelse er uacceptabel og strider mod retsstatsprincippet. Den Europæiske Union opfor-
drer indtrængende Israel til at bringe denne praksis til ophør og således overholde folkeretten.

Det er Den Europæiske Unions opfattelse, at vilkårlige henrettelser uden rettergang er en hindring
for freden og kan fremkalde yderligere vold.

Den Europæiske Union understreger på ny, at den er dybt bekymret over den række voldshandlin-
ger, der har fundet sted i de seneste måneder, og mener, at det er såvel de israelske som de palæsti-
nensiske myndigheders ansvar at gøre deres yderste for at forhindre handlinger, der kræver nye
ofre.

_______________

30/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om busangrebet i Tel Aviv

Bruxelles, den 14. februar 2001

Den Europæiske Union beklager den nylige optrapning af volden i området og fordømmer busan-
grebet den 14. februar 2001. Unionen giver udtryk for sin deltagelse over for ofrenes familier og
medfølelse med de sårede.

Begivenheder af denne slags vil kun forværre situationen i området, der allerede har været meget
alvorlig i de sidste måneder.
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Den Europæiske Union anmoder begge parter om at udvise størst mulig tilbageholdenhed, genop-
rette roen og gøre deres yderste for at hindre handlinger, der medfører nye ofre. Gerningsmændene
til disse forbrydelser må stilles for retten.

Det er også afgørende, at begge sider tager konkrete skridt til at genoptage og intensivere sikker-
hedssamarbejdet mellem parterne.

Den Europæiske Union anmoder begge parter om at skabe de nødvendige betingelser for en genop-
tagelse af fredsprocessen.

_______________

31/01

Erklæring på Den Europæiske Unions vegne
om situationen i det sydlige Serbien

Bruxelles, den 15. februar 2001

EU støtter det initiativ, myndighederne i Beograd har taget for at finde en fredelig og varig løsning
på den nuværende situation i det sydlige Serbien, der risikerer at destabilisere regionen.

EU hilser den plan velkommen, som FRJ's og den serbiske regering vedtog den 8. februar, og som
den serbiske vicepremierminister Covic i dag har forelagt EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske
Komité. Planen, der lægger op til en samlet løsning på krisen, vil udgøre et godt grundlag for videre
drøftelser. På lang sigt er regionens økonomiske og sociale udvikling, det albanske samfunds fulde
integration i det politiske liv og i det civile samfund samt respekt for menneskerettighederne og
mindretallene efter de internationale normer den eneste garanti for stabilitet i området inden for et
demokratisk FRJ. Denne politiske, økonomiske og sociale strategi stemmer overens med ånden fra
Zagreb-topmødet og stabilitetspagten.

Det afhænger først og fremmest af de involverede parters egen indsats, om dette initiativ kommer til
at bære frugt, men det kræver også det internationale samfunds støtte.

EU vil støtte politiske, økonomiske og sociale foranstaltninger, der er til gavn for den lokale
befolkning, og som samtidig respekterer FRJ's suverænitet og territoriale integritet. EU og EU's
medlemsstater har allerede disponeret over godt og vel en million euro til humanitære projekter og
udviklingsprojekter (navnlig tilskud til skoler) i Presevo-området. Kommissionen har i dag bebudet
en yderligere bistand på 900.000 euro til de berørte kommuner.
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I begyndelsen af krisen sendte EU med den jugoslaviske ledelses samtykke EUMM-observatører
afsted for at rapportere om udviklingen i krisen og for at bidrage til hurtig varsling og sikkerheds-
skabende foranstaltninger i området i overensstemmelse med missionens mandat. Det er blevet
besluttet at øge antallet af udsendte medarbejdere på stedet.
EU ser frem til, at de serbiske og jugoslaviske myndigheder gennemfører foranstaltningerne med
henblik på at opnå fuld integration af det albanske samfund snarest muligt, så den nødvendige tillid
kan blive skabt.

EU forventer, at det albanske samfund i det sydlige Serbien udpeger repræsentanter, som kan indgå
i en konstruktiv dialog med de serbiske og jugoslaviske myndigheder. Dette indebærer øjeblikkelig
indstilling af voldshandlingerne fra de væbnede ekstremistiske albanske gruppers side, navnlig i
sikkerhedszonen på jorden.

EU gentager sin fordømmelse af alle voldshandlinger. Det henstiller til kosovarer med politisk
myndighed om tydeligt og offentligt at tage afstand fra de væbnede ekstremistiske gruppers hand-
linger i det sydlige Serbien.

EU understreger betydningen af KFOR's fortsatte bestræbelser navnlig for at sikre effektiv kontrol
med den administrative grænse mellem Kosovo og Serbien.

EU er rede til at arbejde tæt sammen med FRJ's og Serbiens myndigheder med henblik på at under-
søge mulighederne for yderligere støtte for at bidrage til en fredelig og holdbar løsning i det sydlige
Serbien.

_______________

32/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om folkeafstemningen om en forfatningsændring i Bahrain

Bruxelles, den 16. februar 2001

Den Europæiske Union udtrykker sin tilfredshed med resultatet af den folkeafstemning om forfat-
ningsændring, der fandt sted den 14.-15. februar i Bahrain, og noterer sig med glæde, at valgdelta-
gelsen var så stor, og at ændringen blev vedtaget med overvældende flertal. Den Europæiske Union
vil også gerne udtrykke sin anerkendelse af, at Bahrains emir har lagt det rigtige grundlag for, at
folkeafstemningen kunne blive en succes, ved at frigive et stort antal politiske fanger. Med det
større antal borgere, der deltager i regeringen, og adskillelsen af magtbeføjelserne som nedfældet i
"det nationale charter" er der taget positive skridt mod demokratiske reformer i Bahrain.
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Den Europæiske Union finder det særlig opmuntrende, at kvinder havde mulighed for at deltage i
folkeafstemningen, og udtrykker håb om, at kvinder på permanent basis vil blive sikret demokrati-
ske rettigheder, herunder også stemmeret og valgret, i Bahrains nye forfatning.

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.

_______________

33/01

Erklæring fra Den Europæiske Union og
de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med den Europæiske Union,

de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt
EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge,

der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om situationen i det sydlige Serbien

Bruxelles, den 19. februar 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den
Europæiske Unions erklæring om situationen i det sydlige Serbien, som blev offentliggjort den
15. februar 2001 i Bruxelles og Stockholm.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

_______________

34/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

rammeaftalen om forsoning i Comorerne
Bruxelles, den 28. februar 2001

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med undertegnelsen den 17. februar 2001 i Fomboni
af en rammeaftale om forsoning i Comorerne. Det er et markant fremskridt, at alle comoriske parter
har godkendt en proces, som tager sigte på at overvinde den langvarige forfatningsmæssige og sepa-
ratistiske krise og definerer etaperne i en fredelig overgang til demokrati. EU påskønner OAU's og
OIF's aktive rolle i bestræbelserne på at få bragt denne aftale i stand.
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Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den er rede til at yde støtte til demokratiseringsprocessen
og på længere sigt til landets økonomiske og sociale udvikling.

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

_______________

35/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om grænselinjeaftalen mellem FRJ og FYROM

Bruxelles, den 23. februar 2001

På Den Europæiske Unions vegne ser formandskabet med glæde på undertegnelsen i dag i Skopje
af grænselinjeaftalen mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien.

Aftalen er et konkret eksempel på godt naboskab og regionalt samarbejde samt styrkelse af fred og
sikkerhed i det sydøstlige Europa. Den er også et tegn på de nye FRJ-myndigheders vilje til at søge
fredelige løsninger på de regionale stridigheder, de overtog fra det tidligere styre.

I denne forbindelse opfordrer EU alle lande i området til at udbygge det regionale samarbejde i
Zagreb-topmødes ånd. EU gentager på ny sit tilsagn om at bidrage til disse bestræbelser.

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

_______________
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36/01

Erklæring på Den Europæiske Unions vegne
om det nye ministerråd i Bosnien-Hercegovina

Bruxelles, den 22. februar 2001

Den Europæiske Union glæder sig over dannelsen af et nyt ministerråd i Bosnien-Hercegovina i
dag. EU håber, at dette vil blive den reformorienterede regering, som Bosnien-Hercegovina har
brug for mere end fem år efter undertegnelsen af Dayton- og Paris-aftalerne og næsten fire måneder
efter det seneste valg.

EU opfordrer det nye ministerråd til straks at gå i gang med de gennemgribende reformer, der er
nødvendige for at forbedre den sociale og økonomiske situation i landet, og til at arbejde til gavn for
alle mennesker i Bosnien-Hercegovina. EU opfordrer også kraftigt den nye regering til at tage skridt
til inden midten af 2001 at opfylde alle betingelserne i den EU-køreplan, der blev udarbejdet sidste
forår, således at Bosnien-Hercegovina som nævnt på topmødet i Zagreb kan bevæge sig i retning af
europæisk integration. EU er rede til at bistå landet i disse bestræbelser.

EU opfordrer alle politiske partier i Bosnien-Hercegovina til at respektere valgresultatet og forven-
ter ikke yderligere forsinkelser i regeringsdannelsen på alle andre niveauer eller i arbejdet med at
vælge delegerede til folkeforsamlingen på føderativt niveau og statsniveau.

EU udtrykker sin fortsatte støtte til den højtstående repræsentant i hans bestræbelser på at støtte
gennemførelsen af Dayton- og Paris-aftalerne.

_______________
37/01

Erklæring fra Den Europæiske Union og de central- og østeuropæiske lande,
der er associeret med den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet

samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

om det nye ministerråd i Bosnien-Hercegovina
Bruxelles, den 26. februar 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er med-
lemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Euro-
pæiske Unions erklæring om det nye ministerråd i Bosnien-Hercegovina, som blev offentliggjort
den 22. februar 2001 i Bruxelles og Stockholm.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.
_______________
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38/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om de voldelige hændelser på
grænsen mellem FRJ/Kosovo og FYROM

Bruxelles, den 28. februar 2001

Den Europæiske Union er stærkt bekymret over den nylige eskalering af volden i grænseområdet
mellem FRJ/Kosovo og FYROM, især skudvekslingen i landsbyen Tanusevci mandag eftermiddag.

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt det stigende antal voldelige hændelser i dette område og
opfordrer alle involverede til at isolere ekstremisterne.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle parter til at respektere den grænselinjeaftale
mellem FRJ og FYROM, der blev undertegnet den 23. februar i Skopje, og gentager, at det lægger
meget stor vægt på princippet om grænsernes ukrænkelighed og herunder FYROM's territoriale
integritet.

Et fredeligt og stabilt FYROM - med internationalt anerkendte grænser - er en vigtig betingelse for
fremme af FYROM's integration i Den Europæiske Union, i nær fremtid gennem undertegnelsen af
stabiliserings- og associeringsaftalen.

_______________

39/01
Erklæring fra Den Europæiske Union

og de central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union,
de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet

og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge,
der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om de voldelige hændelser på grænsen mellem FRJ/Kosovo og FYROM

Bruxelles, den 2. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig
erklæringen fra Den Europæiske Union om de voldelige hændelser på grænsen mellem FRJ/Kosovo
og FYROM, som blev offentliggjort i Bruxelles og Stockholm den 28. februar 2001.

Den Europæiske Union noterer sig denne tilslutning og hilser den velkommen.

_______________
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40/01

Erklæring fra Den Europæiske Union
om Mexico

Bruxelles, den 1. marts 2001

EU glæder sig over, at den nyudnævnte mexicanske regering har taget initiativ til at genåbne dialo-
gen med EZLN (Zapatisternes Nationale Befrielseshær). EU anerkender endvidere regeringens be-
stræbelser på at lette forberedelserne til EZLN's march fra Chiapas til Mexico City. EU opfordrer
indtrængende EZLN til ikke at ignorere den mexicanske regerings bestræbelser på at genåbne dia-
logen. EU er af den opfattelse, at en eventuel dialog mellem parterne kan yde et vigtigt bidrag til en
endelig løsning på situationen i Chiapas. EU støtter processen for forandringer i Chiapas og vil
følge denne nøje.

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

_______________

41/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne, fra de central- og
østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, fra de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet, og fra EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, om opretholdelse af særlige restriktive
foranstaltninger rettet mod Slobodan Milosevic og personer, der er tilknyttet ham

Bruxelles, den 5. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet, samt EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i fælles
holdning 2001/155/FUSP, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den 26. februar 2001 på
grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, om ændring af fælles holdning
2000/696/FUSP om opretholdelse af særlige restriktive foranstaltninger rettet mod Slobodan
Milosevic og personer, der er tilknyttet ham, og om ophævelse af fælles holdning 98/725/FUSP. De
vil sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

_______________
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42/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Talibans
bekendtgørelse om tilintetgørelse af alle statuer i Afghanistan

Bruxelles, den 1. marts 2001

EU er dybt rystet over nyheden om Taliban-lederen Mullah Omars bekendtgørelse om, at alle sta-
tuer og helgenskrin i Afghanistan skal tilintetgøres.

Kulturgenstandene i Afghanistan er af uvurderlig historisk værdi. Afghanistans rige kulturarv er af
vital betydning ikke alene for Afghanistan, men for verdenen som helhed. EU opfordrer indtræn-
gende Talibans ledere til ikke at gennemføre denne dybt tragiske beslutning, der vil berøve den
afghanske befolkning dets rige kulturarv.

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

_______________

43/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende Kalimantan, Indonesien

Bruxelles, den 2. marts 2001

Den Europæiske Union er rystet og bedrøvet over volden i den indonesiske provins
Centralkalimantan, som har medført store tab af menneskeliv og ejendom samt en tragisk strøm af
fordrevne. EU opfordrer Indonesiens regering til at fortsætte sine bestræbelser på at genoprette sik-
kerheden og hindre yderligere vold.

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 medlem af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

_______________
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45/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om parlamentsvalget i Moldova den 25. februar 2001

Bruxelles, den 2. marts 2001

EU udtrykker sin tilfredshed med det frie og retfærdige parlamentsvalg, som blev afholdt efter
internationale normer. Den beklager imidlertid, at der ikke kunne afholdes valg i Transdnestrien.

EU håber, at dets forbindelser med Moldova vil kunne udbygges yderligere på grundlag af partner-
skabs- og samarbejdsaftalen og principperne deri. EU opfordrer indtrængende Moldova til at fort-
sætte gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalens bestemmelser og arbejde videre med
de reformer, som er af afgørende betydning for stabilitet og økonomisk udvikling. Et nært samar-
bejde med IMF er også vigtigt i denne sammenhæng.

EU konstaterer med tilfredshed, at Moldovas tiltrædelse af WTO og stabilitetspagten er nær fore-
stående. EU opfordrer desuden den nye regering til at bestræbe sig på at få konflikten med
Transdnestrien løst. EU er rede til at støtte reformprocessen i Moldova og bidrage til en løsning af
konflikten.

_______________

46/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Burundi
Bruxelles, den 6. marts 2001

Den Europæiske Union har med største alvor bemærket optrapningen af kampene i Burundi, senest
i og omkring Bujumbura, og efterretningen om, at disse kampe har kostet civile ofre og yderligere
forværret den vanskelige situation for befolkningen.

Den Europæiske Union

− fordømmer kraftigt de fortsatte voldshandlinger i Burundi og de hensynsløse angreb i
Bujumbura og appellerer til FNL om straks at indstille fjendtlighederne,

− opfordrer til våbenhvile og til, at oprørsbevægelserne tilslutter sig fredsprocessen,

− retter en appel til Den Demokratiske Republik Congos præsident Kabila til at fortsætte
bestræbelserne på tilnærmelse mellem parterne i konflikten i Burundi og appellerer på ny til
regeringerne i de øvrige lande i regionen, som kan gøre deres indflydelse gældende over for de
væbnede grupper, om at opfordre disse grupper til straks at vælge fred gennem forhandlinger,
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− udtrykker tilfredshed med den aftale, der blev indgået på det nyligt afholdte topmøde i Arusha
om at dele overgangsperioden i to halvdele, for så vidt angår ledelsen,

− opfordrer alle Arusha-aftalens parter til at intensivere bestræbelserne på at nå frem til en endelig
aftale om ledelsen på overvågningsudvalgets kommende møde i Arusha den 19. marts 2001,

− bekræfter på ny sin fortsatte støtte til at genskabe fred i Burundi og national forsoning.

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

_______________

47/01

Kinas ratifikation af den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder

Bruxelles, den 12. marts 2001

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Folkerepublikken Kinas ratifi-
kation af den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder:

"Den Europæiske Union hilser med tilfredshed Folkerepublikken Kinas beslutning af 28. februar
om at ratificere den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. EU
ser dette som et væsentligt udgangspunkt for yderligere forbedringer af situationen med hensyn til
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i Kina.

EU er imidlertid bekymret over Kinas beslutning om at fremsætte en erklæring om, at Kinas lov-
givning har forrang for artikel 8, stk. 1, litra a), i konventionen, der sikrer retten til at oprette og
indmelde sig i en fagforening efter eget valg.

EU håber, at Kina hurtigst muligt vil bringe sin lovgivning i overensstemmelse med konventionens
bestemmelser, herunder artikel 8, stk. 1, litra a).

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

_______________
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48/01

Erklæring for formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om oprettelse af særlige parallelle relationer mellem

Forbundsrepublikken Jugoslavien og Republika Srpska i Bosnien-Hercegovina
Bruxelles, den 5. marts 2001

Den Europæiske Union noterer sig, at der i dag er indgået en aftale om oprettelse af særlige paral-
lelle relationer mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien og Republika Srpska i Bosnien-
Hercegovina i overensstemmelse med Dayton/Paris-aftalen.

EU vil gerne understrege, at alle aspekter af disse særlige relationer skal være baseret på fuld gen-
nemsigtighed samt respekt for staten Bosnien-Hercegovinas suverænitet, territoriale integritet og
politiske uafhængighed.
Unionen ser frem til, at relationerne mellem FRJ og staten Bosnien-Hercegovina styrkes og uddy-
bes.

EU forventer også, at de berørte parter giver deres fulde støtte til alle aspekter af Dayton-fredspro-
cessen for at fremme varig fred og stabilitet i hele regionen.

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

_______________

49/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Rwandas og Ugandas tilbagetrækning, henholdsvis nedskæring af tropperne i

Den Demokratiske Republik Congo
Bruxelles, den 6. marts 2001

Den Europæiske Union hilser det velkommen, at Rwandas og Ugandas myndigheder den 28. fe-
bruar har truffet foranstaltninger til henholdsvis at tilbagetrække og nedskære deres tropper i Den
Demokratiske Republik Congo i overensstemmelse med resolution 1341 fra De Forenede Nationers
Sikkerhedsråd. Den Europæiske Union håber, at dette vil tilskynde samtlige parter til at tage yderli-
gere skridt til at gennemføre Lusaka-aftalen, så der opnås en fredelig løsning på konflikten i De
Store Søers Område. EU vil følge udviklingen nøje og forventer, at Rwandas og Ugandas foran-
staltninger bekræftes af MONUC.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

_______________

50/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne, fra de central- og østeuro-
pæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, fra de associerede lande Cypern,
Malta og Tyrkiet og fra de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske

Samarbejdsområde, om Afghanistan
Bruxelles, den 6. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målene i fælles holdning 2001/154/FUSP
vedrørende Afghanistan, fastlagt af Rådet for Den Europæiske Union den 26. februar 2001 på
grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union. De vil sørge for, at deres nationale
politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

_______________

51/01

Formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne
om de voldelige angreb nær landsbyen Tanusevci

Bruxelles, den 6. marts 2001

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de angreb, som den 4. marts blev udført af etniske al-
banske ekstremister nær landsbyen Tanusevci, og som medførte, at tre FYROM-soldater døde.
Voldshandlinger som disse bringer stabiliteten og sikkerheden i fare for Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien og dens borgere, og de bør ophøre øjeblikkeligt.

Den Europæiske Union forventer, at enhver videre handling fra Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedoniens myndigheders side som svar på provokationerne vil være mådeholden.
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Den Europæiske Union opfordrer alle politiske ledere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og Kosovo til at isolere kræfterne bag angrebene og påtage sig deres ansvar for fred og
stabilitet i regionen. I den forbindelse gentager Den Europæiske Union, at den lægger meget stor
vægt på princippet om grænsernes ukrænkelighed, herunder Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedoniens territoriale integritet og suverænitet.

_______________

52/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om konklusionerne
vedrørende den af HDZ ledede kroatiske nationalkongres for Bosnien og Herzegovina

Bruxelles, den 6. marts 2001

Den Europæiske Union fordømmer den såkaldte kroatiske nationalkongres for Bosnien og
Herzegovinas forsøg i den seneste tid på at placere sig selv uden for Dayton- og Paris-aftalerne.
Sådanne forsøg er nytteløse. De skader endvidere de bosniske kroaters interesser samt alle andre
grupper i Bosnien og Herzegovina.

Den Europæiske Union har fortsat en forpligtelse over for staten Bosnien og Herzegovinas fremtid.
EU har opfordret den nye regering til at gennemføre EU-køreplanen og derved, som der blev mindet
om på Zagreb-topmødet, tage et stort skridt i bestræbelserne på at nærme sig Den Europæiske
Union. Men Bosnien og Herzegovinas borgere og folk kan kun bevæge sig hen imod Europa inden
for rammerne af en forenet stat. Beslutninger som den, der er truffet af den kroatiske national-
kongres, vil hindre processen i alvorlig grad.

EU opfordrer derfor indtrængende alle politiske partier til at respektere valgresultaterne og forven-
ter ikke yderligere forsinkelser i processen med at vælge de delegerede til folkeforsamlingen på
statsniveau og føderativt niveau. EU opfordrer navnlig det bosnisk-kroatiske folk til at arbejde
inden for Bosnien og Herzegovinas retmæssige institutioner for ad denne vej at forsvare deres
legitime interesser.

EU udtrykker sin fortsatte støtte til den højtstående repræsentant i hans bestræbelser på at støtte
gennemførelsen af Dayton- og Paris-aftalerne.

_______________
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53/01

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

samt EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om de væbnede angreb nær landsbyen Tanusevci

Bruxelles, den 8. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern og Malta, samt EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Europæiske Unions erklæring om
de væbnede angreb nær landsbyen Tanusevci, der blev offentliggjort den 6. marts 2001 i Bruxelles
og Stockholm.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed denne tilslutning.

_______________

54/01

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

Den Europæiske Union, fra de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet,
og fra EFTA-landene Island og Norge,

der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
om konklusionerne fra den af HDZ ledede kroatiske nationalkongres

for Bosnien og Herzegovina
Bruxelles, den 8. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet, samt EFTA-landene Island og Norge, der er medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig Den Europæiske Unions
erklæring om konklusionerne fra den af HDZ ledede kroatiske nationalkongres for Bosnien og
Herzegovina, der blev offentliggjort i Bruxelles og Stockholm, den 6. marts 2001.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

_______________
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56/01

Erklæring fra Den Europæiske Union om den territoriale strid mellem Guatemala og Belize
Bruxelles, den 9. marts 2001

EU har fulgt den seneste tids udvikling i forbindelserne mellem Belize og Guatemala.

På den baggrund ønsker EU at lykønske regeringen i hhv. Belize og Guatemala i anledning af, at de
den 8. november  2000 i Washington kunne undertegne en liste over tillidsskabende foranstaltninger
og tillige den 16.-17. januar i Miami kunne blive enige om en handlingsplan til gennemførelse af
aftalen af 8. november 2000 og om en proces, hvormed de vigtigste punkter i den territoriale strid
skal søges løst.

EU erkender, at regeringen for hhv. Belize og Guatemala gør en stor indsats inden for Organisatio-
nen af Amerikanske Stater.

EU henstiller derfor kraftigt til regeringen i Belize og Guatemala, at de fortsætter denne forhand-
lingsproces og gennemfører alle vedtagne foranstaltninger så hurtigt, som det er praktisk muligt. EU
mener ikke, at der er noget, der bør afholde dem fra det mål. EU opfordrer begge regeringer til at
afstå fra enhver handling, der kunne bringe denne proces i fare.

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

_______________

57/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om sikkerhedssituationen ved Den Tidligere Jugoslaviske Republik

Makedoniens grænse med Forbundsrepublikken Jugoslavien
Bruxelles, den 9. marts 2001

EU anser Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens stabilitet for at være af fundamental
betydning for hele regionens fremtidige udvikling og fordømmer endnu en gang på det kraftigste de
seneste tilfælde af etniske albaneres ekstremistiske angreb i området, som bringer landets og regio-
nens stabilitet og sikkerhed i fare.
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EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité havde den 9. marts drøftelser med Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedoniens udenrigsminister, Srgjan Kerim, om hans regerings handlings-
plan, der tager sigte på at bringe volden til ophør og sikre varig stabilitet ved landets grænse med
Forbundsrepublikken Jugoslavien. Denne handlingsplan var blevet forelagt for FN's Sikkerhedsråd
den 7. marts. EU støtter regeringens politik, der går ud på at vise passende tilbageholdenhed, bevare
landets politiske stabilitet og fremme harmoni og samarbejde mellem alle etniske befolkningsgrup-
per. EU udtrykker i den forbindelse tilfredshed med de øgede kontakter mellem KFOR, UNMIK og
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens myndigheder med henblik på at takle den usta-
bile situation i grænseområdet. Det glæder sig over de foranstaltninger, som især KFOR allerede har
iværksat. Det opfordrer alle nabolande og de internationale organisationer, der er aktive i området,
til at undersøge, hvilken støtte de kan yde. Det fremhæver betydningen af den rolle, som KFOR, EU
og dets observatørmission (EUMM) samt OSCE's observatørmission i Skopje spiller, især når det
gælder overvågningen langs Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens grænser.

EU minder om betydningen af integreret grænseforvaltning og er rede til at støtte de bestræbelser,
som landene i regionen udfolder. Som led i forbedringen af forholdet mellem de forskellige etniske
grupper bidrager EU betydeligt til det sydøsteuropæiske universitet i Tetovo.

EU opfordrer endnu en gang alle politiske kræfter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien og i Kosovo til at tage afstand fra og isolere de kræfter, der står bag de seneste angreb,
og til at vedkende sig deres ansvar for fred og stabilitet i regionen. Det bekræfter, at det lægger
meget stor vægt på princippet om ukrænkeligheden af de internationalt anerkendte grænser i regio-
nen og på Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens suverænitet og territoriale integritet.

_______________

58/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions
vegne om Blagoje Simics fremmøde i ICTY

Bruxelles, den 12. marts 2001

Den Europæiske Union hilser med tilfredshed, at den tidligere leder af SDS-partiet i Bosanski
Samac i Bosnien-Hercegovina, Blagoje Simic, der er anklaget af Den Internationale
Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), har besluttet frivilligt at give
møde i Haag for at samarbejde med domstolen.

Unionen opfordrer alle personer, som er anklaget af ICTY, til frivilligt at overgive sig til domstolen
og opfordrer på ny alle berørte stater og enheder til at overholde deres forpligtelse til at samarbejde
med ICTY.

_______________
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59/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om en erklæring fra landene i Central- og Østeuropa

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

om Blagoje Simics fremmøde for Den Internationale Krigsforbryderdomstol
vedrørende det Tidligere Jugoslavien

Bruxelles, den 14. marts 2001

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret Den Europæiske Union, de associerede lande
Cypern, Malta og Tyrkiet, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, erklærer herved, at de tilslutter sig Den Europæiske Unions erklæring om
Blagoje Simics fremmøde for Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere
Jugoslavien, der blev offentliggjort den 12. marts 2001 i Bruxelles og Stockholm.

Den Europæiske Union har noteret sig dette tilsagn med tilfredshed.

_______________

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt følgende dokumenter: nr. 44/01 og
55/01.
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S

PLENARFORSAMLING

DEN 28. FEBRUAR OG 1. MARTS 2001

Den fulde ordlyd af udtalelserne foreligger på alle EU-sprog på
ØSU's hjemmeside:

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

1. SEKTIONEN FOR DET INDRE MARKED, PRODUKTION OG FORBRUG

•  Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer
Ordfører: Edoardo Bagliano  (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 487 endelig - 2000/0211 COD - CES 225/2001
 

Kontaktperson:  Birgit Fular (Tlf.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Måleinstrumenter
Ordfører: Roy Donovan  (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 566 endelig - 2000/0233 COD - CES 226/2001
 

Kontaktperson: Alison Imrie (Tlf.: 32 2 546 9501 - e-mail: alison.imrie@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
http://www.cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
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Oprettelse af et europæisk netværk for civil- og handelssager
Ordfører: Daniel Retureau  (fransk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 592 endelig - 2000/0240 CNS - CES 227/2001
 

Hovedpunkter:
� ØSU tilslutter sig Kommissionens forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk
retligt netværk for civil- og handelssager, da dette skal forsyne privatpersoner, erhvervsdrivende,
institutioner og regeringer med oplysninger om gældende lovgivning og procedurer i
medlemsstaterne. ØSU mener, at netværket er et vigtigt instrument til at sikre et effektivt
samarbejde og retlig sammenhæng inden for det indre marked samt en støtte for jurister,
privatpersoner og virksomheder i forbindelse med eventuelle grænseoverskridende tvister på det
civil- og handelsretlige område.
� Efter ØSU's mening er der dog flere problemer i forbindelse med beslutningsforslaget:
− spørgsmålet om adgang til databaser behandles ikke;
− behovet for en klar afgrænsning i forhold til den rådgivnings- og forsvarsfunktion, jurister

varetager;
− faglige sammenslutninger og organisationer fra det organiserede civilsamfund har ingen

indflydelse på netværkets beskaffenhed;
� ØSU skønner det nødvendigt, at alle EU's nuværende og kommende medlemsstater tager del i
netværket.

 
Kontaktperson: Birgit Fular (Tlf.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•  Bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen "Andre Interesser")

Reference: 11808/00 - 2000/823 CNS - CES 228/2001
 

Hovedpunkter:
� ØSU bifalder principielt Rådets dokument på Forbundsrepublikkens initiativ som et yderligere
skridt til oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU, men knytter en række
særlige bemærkninger til følgende emner:
− lovteksters forståelighed og lettere adgang til domstolene;
− forbedring af procesparternes, især borgernes, rettigheder;
− lovkonfliktregler;
− forslagets territoriale anvendelsesområde;
− mulighed for at afslå at udføre en anmodning på grund af force majeure;
− ingen urimeligt store eller diskriminerende omkostninger som følge af nationalitet;
− beskyttelse af personoplysninger;
− dokumenters bevisværdi;
− forordningen som retsakt set i relation til aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande;
− harmonisering af procedurerne for at fremskynde dem, f.eks. gennem indførelse af en europæisk

retssikrende foranstaltning.

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
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 Kontaktperson: Birgit Fular (Tlf.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

2. SEKTIONEN FOR TRANSPORT, ENERGI, INFRASTRUKTUR OG
INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Forsyningspligt/elektronisk kommunikation
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen "Andre Interesser")

Reference: KOM(2000) 392 endelig - 2000/0183 COD - CES 229/2001
 

Hovedpunkter:

ØSU tilslutter sig generelt den foreliggende definition af begrebet forsyningspligt, som omfatter
tilslutning til det offentlige telefonnet på et fast sted samt adgang til offentligt tilgængelige
telefonitjenester på et fast sted via mindst én operatør. Tilslutningen skal dog give brugerne
mulighed for ikke blot at foretage og modtage lokale, nationale og internationale telefonopkald og
telefaxopkald, men også hurtig og offentlig adgang til Internettet.

Alle tjenester, der falder ind under forsyningspligten, skal stilles til rådighed for alle brugere i det
pågældende område, uanset hvor de bor, til rimelige priser, og der bør sikres adgang for brugere i
landdistrikter eller i områder, hvor omkostningerne ved forsyningen er høje.

ØSU går ind for, at forsyningspligtydelserne finansieres af alle udbydere i forhold til deres
markedsandel og forpligtelser på det pågældende marked, hvis en virksomhed er pålagt en urimelig
byrde.

Den høring af berørte parter, som artikel 29 foreskriver, er utilstrækkelig, da den ikke omfatter en
høring på EU-plan. Derfor foreslås det i tråd med Oulu-erklæringen, at der oprettes et forum eller
observatorium for telekommunikationsområdet med sæde i ØSU, således at der kan tages hensyn til
de berørte sektorer og parter på EU-plan.

Kontaktperson: Carmen Avellaner (Tlf.: 32 2 546 9794 -
 e-mail: carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int)

•  Sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening
Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (græsk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordfører: Daniel Retureau  (fransk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 489 endelig - 2000/0236-0237 COD - CES 230/2001
 
 Kontaktperson: Luis Lobo  (Tlf.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:birgit.fular@cese.europa.eu
mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 35

Bulletin 02.04.2001 - DA - PE 299.527

 
3. SEKTIONEN FOR LANDBRUG, UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE OG

MILJØ

•  Den fælles fiskeripolitik (tillæg til initiativudtalelse)
Ordfører: Eduardo Chagas (portugisisk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 244/2001

Hovedpunkter:
� I afventning af grønbogen med forslag til udformningen af den fremtidige fiskeripolitik, der
offentliggøres i marts, fremsætter ØSU følgende henstillinger.
� På baggrund af fiskeressourcernes generelle tilstand må det også påpeges, at der foregår et
omfattende fiskeri, som ikke er beregnet på konsum. Over en tredjedel af fangsterne verden over
(30 mio. ton fisk) går til fiskemel. Denne sektor er også ansvarlig for den generelle nedgang i
fiskeressourcerne.
� ØSU mener, at den nuværende begrænsede adgang til farvandene inden for 12-sømilegrænsen
opretholdes, og at den gældende undtagelsesordning med en beskyttelseszone for det traditionelle
kystfiskeri gøres permanent. ØSU går også stadig ind for at opretholde TAC- og kvoteordningen
om end med forbedringer.
� Kapacitetsbegrebet bør omdefineres, så man i stedet for udelukkende at se på flådens samlede
tonnage og motorkraften skelner mellem en aktiv kapacitet, som påvirker fiskeriindsatsen, og en
passiv kapacitet, som ikke har nogen indvirkning på dette aspekt. Et sådant skridt ville betyde
meget for en forbedring af sikkerheden og vilkårene ombord.
� Det er nødvendigt at styrke forskningen i forureningens, klimaets og luftkvalitetens virkning på
havmiljøet og gøre betydelige fremskridt i retning af integreret forvaltning af kystregioner, så god
økologisk og miljømæssig praksis bliver en realitet.

Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas (Tlf.: 32 2 546 9109 -
 e-mail:  nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•  Civilbeskyttelsesindsatsen i katastrofetilfælde
Ordfører: Soscha zu Eulenburg (tysk medlem af Gruppen "Andre Interesser")

Reference: KOM(2000) 593 endelig - 2000/0248 CNS - CES 231/2001
 

Kontaktperson: Julius Langendorff (Tlf.: 32 2 546 9111 - e-mail: julius.langendorff@esc.eu.int)

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu
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4. SEKTIONEN FOR DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION OG
ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

•  Ændring af de generelle bestemmelser for strukturfondene
Ordfører: Dario Mengozzi  (italiensk medlem af Gruppen "Andre Interesser")

Reference: KOM(2000) 774 endelig - (AVC 2000/0306) - (CNS 2000/0307) - (CNS 2000/0308) -
(CNS 2000/0309) - (CNS 2000/0310). CES 232/2001

 
Hovedpunkter:
ØSU godkender Kommissionens forslag.

 
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta (Tlf.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer
Ordfører: Margarita López Almendáriz (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2001) 76 endelig - 2000/0353 CNS - CES 243/2001

Kontaktperson: Alberto Allende (Tlf.: 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

•  ØSU'S BIDRAG TIL UDARBEJDELSEN AF DE OVERORDNEDE ØKONOMISK-
POLITISKE RETNINGSLINJER FOR 2001

Lanceringen af euroen og skabelsen af Den Økonomiske og Monetære Union er klart et af de hidtil
dristigste skridt i europæisk integrationshistorie. Takket være den tilpasning, som
Maastricht-processen affødte, kan Europa vigte sig af lave inflationstakter og sunde offentlige
finanser. Euroen har vist sig at være en bemærkelsesværdig succes med skabelsen af en helt ukendt
grad af indre prisstabilitet. Udviklingen i euroens eksterne værdi har dog ikke været fuldt
overbevisende. En af forklaringerne på disse utilfredsstillende resultater er, at euroland ikke har
været i stand til at tale med én stemme og handle konsekvent i valutaspørgsmål og økonomiske
spørgsmål. Hidtil har man ikke opnået den grad af samordning af den økonomiske politik, der er
nødvendig for at understøtte den fælles valutapolitik. Forskellige aspekter af dette problem
behandles i to initiativudtalelser, nemlig Samordningen af den økonomiske politik som følge af
ØMU'en og Sammenligning af makroøkonomiske resultater på det økonomiske og
beskæftigelsesmæssige område. En anden initiativudtalelse anlægger et kritisk syn på de
overordnede økonomisk-politiske retningslinjer. Sammen med udtalelsen om strukturelle
indikatorer er denne pakke ØSU's bidrag til udarbejdelsen af de overordnede økonomisk-politiske
retningslinjer for 2001.

•  Komparative undersøgelser af makroøkonomiske resultater
Ordfører: Ursula Konitzer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: initiativudtalelse - CES 238/2001

mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:alberto.allende@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:
Skal det sikres, at det økonomiske opsving ikke bremses denne gang, er det nødvendigt, at en række
hindringer for vækst overvindes, og at den vækstpessimisme, der hjemsøger Europa afhjælpes.
Endvidere er det nødvendigt, at alle økonomiske og sociale grupper bibringes en bedre forståelse af
makroøkonomiske sammenhænge og størrelsesordner. Hermed kan man lette den saglige dialog
mellem de forskellige grupper og på den måde forbedre den konsensus, der kræves omkring den
adfærd og politik, som makroøkonomiske hensyn tilsiger. Der fremlægges flere problemstillinger i
udtalelsen, som kan være med til at afdække en økonomisk-politisk approach, der kan føre til vækst
og jobskabelse.
� Er der blevet fastsat en egnet referenceværdi for euro-pengemængdeudviklingen? Hvordan skal
Centralbanken reagere på den samlede budget- og lønudvikling i ØMU og i de enkelte lande?
� Regeringerne er ansvarlige for budgetpolitikken og udviklingen i de offentlige finanser.
Hvorledes lykkedes det for nogle lande at reducere budgetunderskuddene fra begyndelsen af
1990'erne: udgiftsnedskæringer, forhøjelser af skatter og sociale bidrag, mekaniske effekter såsom
f.eks. mindskelse af rentebyrden i kraft af ØMU, konjunkturbetingede stigninger i skatteprovenuet?
Hvordan skal disse udvikinger bedømmes?
� På lønpolitikkens område er arbejdsmarkedets parter hovedaktørerne. Hvilke forskelle i den
makroøkonomiske lønudvikling er mulige og økonomisk retfærdiggjorte mellem de lande, der deltager i Den
Monetære Union? Hvad er de mulige konsekvenser af ikke-begrundede konvergenser i lønudvikling?
� ØSU har det synspunkt, at en debat om makroøkonomiske spørgsmål med offentligheden og
erhvervslivet øger mulighederne for - inden for ØMU'ens stabile rammer - at skabe en bæredygtig
vækst, højere velstand og dermed fuld beskæftigelse, der samtidig vil få vidtgående positiv
indvirkning på social- og velfærdspolitikken.

 
 Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tlf.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)
 

•  Samordningen af den økonomiske politik som følge af ØMU'en
Ordfører: Lars Nyberg (svensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 239/2001

Hovedpunkter:
� I forbindelse med samordningen af den økonomiske politik er "målet" - en stram eller lempelig
politik - det vigtige, ikke nøjagtig hvilke foranstaltninger, der vedtages.
� Inden man kommer ind på de konkrete foranstaltninger, er der behov for overveje, i hvilken
udstrækning forskellige foranstaltninger påvirker de øvrige medlemsstater. De nøjagtige
konjunkturforhold afgør, om man skal vælge foranstaltninger, som påvirker andre meget, eller
sådanne, som kun påvirker i beskedent omfang.
� Der må opbygges grundlæggende viden om effektiviteten af forskellige foranstaltninger i alle
konjunktursituationer.
� Et område, hvor forskelle i økonomisk situation især bør udnyttes til at udjævne uligheder, er
skatter, hvis skattegrundlag let kan flyttes mellem forskellige lande.

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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� Det tages for givet, at der udvises tilbageholdenhed i gode tider. Tilbageholdenhed må dog ikke
drives ad absurdum. Der er tale om en balancegang, hvor man udnytter mulighederne for
ekspansion og samtidig undgår, at der opstår flaskehalse, så inflationspresset øges.
� Efter disse overvejelser bør man overlade det til medlemsstaterne selv at diskutere valg af
foranstaltninger. Fraværet af fælles beslutninger behøver dog ikke at indebære et fravær af fælles
diskussioner i Rådet. Sådanne bør i stedet udgøre kernen i den praktiske udformning af en
koordineret økonomisk politik og bør kunne gennemføres inden for den eksisterende struktur.

 
Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tlf.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer for 2000
Ordfører: Heinz Putzhammer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 240/2001

Hovedpunkter:
� ØSU bifalder den nye generelle procedure for udarbejdelse og formidling af de overordnede
retningslinjer. Der er tale om en omfattende, gennemskuelig, demokratisk og samordnet procedure,
som Rådet kan trække på. Det er dog vanskeligt at se, hvordan en gentagelse af tidligere års
henstillinger kan forenes med denne nye strategi fra Lissabon.
� Fortsættelsen af den nuværende budgetkonsolideringspolitik må ledsages af bestræbelser på at
forbedre udgiftskvaliteten ved at investere i fremtiden. Overgangen til en videnbaseret økonomi må
foregå, uden at samfundets digitale opsplitning fører til en skarp social opsplitning. Det vil være
nødvendigt at gennemføre yderligere markedsreformer, at styrke samarbejde inden for forskning,
ved hjælp af livslang uddannelse at fremme erhvervelse af de færdigheder, der kræves i et
informationssamfund, og at gøre en særlig indsats for de mindre kvalificerede arbejdstagere.
� Pengepolitikken bør i overensstemmelse med traktaten tage udgangspunkt i prisstabilitet og
vækst. Den relative arbejdskraftomkostning er faldet støt i det sidste årti og udgør dermed i
princippet ikke nogen hindring for øget beskæftigelse. Det Europæiske Råds årlige forårssamling
om beskæftigelsesspørgsmål vil fremme en bedre samordning af den europæiske
beskæftigelsesstrategis tre parallelle processer.
� ØSU hilser med stor tilfredshed, at de overordnede retningslinjer kommer ind på
nødvendigheden af en mere bæredygtig udvikling i EU. Der bør lægges særlig vægt på overholdelse
af Kyoto-aftalen. Den seneste udvikling har styrket ØSU's støtte til et direktiv om harmonisering af
energibeskatningen. Der må gøres en større indsats i fremtiden for at fremme EU's strategi for en
bæredygtig udvikling.

 
Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tlf.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)

•  Strukturelle indikatorer
Ordfører: Marjolijn Bulk (nederlandsk medlem af Arbejdstagergruppen)

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Reference: KOM(2000) 594 endelig - CES 241/2001

Hovedpunkter:
ØSU udtrykker stor tilfredshed med Kommissionens forslag om at indføre en række indikatorer, der
skal danne grundlag for den årlige sammenfattende rapport. ØSU understreger det vigtige i en
videreudvikling og forbedring af et pålideligt statistisk informationssystem. Det er derfor ØSU's
håb, at Kommissionen vil gøre brug af det bidrag, som denne udtalelse leverer hertil. På baggrund
af kompleksiteten og betydningen af en videreudvikling af sættet af indikatorer agter ØSU at følge
det statistiske informationssystems udvikling nøje.
� ØSU anbefaler stærkt, at der tages hensyn til det forhold, at brugen af særskilte indikatorer ikke
muliggør en decideret sammenfatning, og desuden ikke giver noget billede af forskellene mellem
medlemsstaterne i henseende til generel økonomisk struktur. En mere detaljeret struktur, hvor
indikatorerne så vidt muligt baseres på ét enkelt underliggende statistisk informationssystem, vil
give et tydeligere billede.

 
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta (Tlf.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

5. SEKTIONEN FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE OG
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL OG BORGERRETTIGHEDER

•  Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet
Ordfører: Gianni Vinay (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 459 endelig - 2000/0195 COD - CES 233/2001

Hovedpunkter:
ØSU hilser Kommissionens forslag velkommen, da det altid har lagt vægt på behovet for at
fastlægge fælles indikatorer.
ØSU går ikke ind for at genoplive et udvalg, der reelt set er uden beføjelser.
Kommissionen skal kun underrette arbejdsmarkedets parter om resultaterne af
gennemførelsesaktiviteterne, hvis de anmoder om det. ØSU mener, at disse informationer skal gives
på regelmæssig basis.
Det er positivt, at tredjelande nu har adgang til aktiviteterne.
ØSU mener, at aktiviteter på lokalt plan i højere grad bør fremhæves i forbindelse med målet for
tilskyndelsesforanstaltningerne i den foreliggende afgørelse.

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

•  Uddannelsens europæiske dimension: art, indhold og perspektiver
Ordfører: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordfører: Bernd Rupp (tysk medlem af Gruppen "Andre Interesser")

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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Reference: ØS's initiativudtalelse - CES 242/2001

Hovedpunkter:
I sin udtalelse henstiller ØSU til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bl.a.:

− At fortsætte og styrke bestræbelserne på at etablere et reelt europæisk lærings- og
uddannelsesrum.

− Især at prioritere mobilitet: enhver form for mobilitet i uddannelsessystemet.

og oplyser, at:

− Livslang uddannelse for ØSU er nøglen til at indføre EU-borgerne i informationssamfundet, de
nye teknologier og den nye økonomi.

− ØSU anser "eLearning"-initiativet for en vigtig europæisk indsats for at bringe europæerne ind i
den digitale alder. Derfor anbefaler det, at hindringer for en effektiv udvikling af initiativet
fjernes hurtigst muligt.

− ØSU ønsker at fremhæve, at der fortsat er behov for at definere uddannelsen ud fra
internationale, humanistiske værdier.

− ØSU ser klart og understreger uddannelsens vigtige rolle for den europæiske integrations
fremtidsudsigter. Det anbefaler, at man på enhver måde søger at fastholde uddannelsen i
forgrunden af det politiske, økonomiske og sociale liv i Europa.

Kontaktperson: Stefania Barbesta (Tlf.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

6. SEKTIONEN FOR EKSTERNE FORBINDELSER

•  Den nordlige dimension
Ordfører: Uno Westerlund (svensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 237/2001

Hovedpunkter:

Gennemførelsen af handlingsplanen er en løbende proces, der kræver regelmæssig revision. Som
det er fremgået, mener ØSU, at der er behov for, at handlingsplanen videreudvikles i en række
vigtige henseender.

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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ØSU mener, at det ville fremme den nødvendige udvikling, hvis det organiserede civilsamfund i
Nordeuropa blev inddraget på en helt anden måde, end det hidtil er sket. Ansvaret for, at dette sker,
ligger - foruden hos organisationerne selv - hos alle berørte myndigheder: På europæisk niveau, på
Østersøniveau og Barentsniveau, på nationalt niveau og på lokalt niveau.

ØSU mener navnlig, at virksomhederne og de internationale finansieringsinstitutter sammen med
regeringerne bør tage del i den fortsatte planlægning. Dette er særlig vigtigt for hurtigt at komme i
gang med de planlagte store infrastrukturprojekter.

EU's nordlige dimension er et effektivt redskab for hele det nordlige Europa, både når det gælder
om at løse problemer og fremskynde en positiv udvikling. Initiativet vil bidrage til en vellykket
optagelse af ansøgerlandene Estland, Letland, Litauen og Polen. Det vil også bidrage til en
udvikling af samarbejdet mellem EU og Rusland på grundlag af EU's og Ruslands aftale om
partnerskab og samarbejde, EU's Ruslandsstrategi og Ruslands egne programmer for udvikling af
forbindelserne med EU.

Det er helt afgørende, at EU i sit samarbejde med partnerlandene målrettet arbejder for at få
gennemført handlingsplanen og opstiller konkrete mål med tidsfrist for de forskellige elementer. En
fælles strategi for Nordeuropa er nødvendig, hvis handlingsplanen skal kunne gennemføres på en
hensigtsmæssig måde. Dette kræver også et fælles forum for planlægning og opfølgning med
deltagelse af alle berørte parter.

De økonomiske og sociale aktører i det organiserede civilsamfund må inddrages i  planlægning,
gennemførelse, evaluering og fortsat udvikling af aktiviteterne under den nordlige dimension.
Myndigheder på alle niveauer bør fremme dette.

ØSU har selv til hensigt at videreføre dialogen med repræsentanter for de økonomiske og sociale
aktører i det organiserede civilsamfund i Østersøområdet, ikke mindst i Rusland, under passende
former. Erfaringerne fra det første multilaterale møde i Umeå, 5.-6. februar 2001, viser, at der er
gode argumenter for at holde gang i en sådan dialog.

Kontaktperson: Maarit Laurila (Tlf.: 32 2 546 9810 - e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int)

mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu
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7. UNDERUDVALG

•  Midtvejsevaluering af de tre processer, som underbygger den europæiske beskæftigelsesstrategi
Ordfører:: Jan Olsson (svensk medlem af Gruppen "Andre Interesser")
Medordfører:: Ursula Engelen-Kefer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: initiativudtalelse - CES 236/2001

Hovedpunkter:
Sigtet med denne udtalelse er at se på de forskellige processer (Luxembourg, Cardiff, Köln) ud fra
en overordnet indfaldsvinkel; at lægge op til forårsrådsmødet i Stockholm 2001, som bliver den
første opfølgning af Lissabon-topmødet, der bekræftede behovet for at samordne de tre processer og
indføje nye elementer.

Hvad angår Luxembourg-processen understreger ØSU behovet for tydeligere kvantitative og
kvalitative målsætninger, betydningen af at fremme en iværksætterkultur samt
arbejdsmarkedsparternes engagement på alle relevante niveauer.

ØSU understreger også, at Cardiff-processens gennemførelse forudsætter en mere systematisk og
sammenhængende opfølgning med øget inddragelse af arbejdsmarkedets parter og erhvervs- og
samfundslivets øvrige organisationer.

ØSU konstaterer, at Köln-processen er indledt, men ønsker at understrege de europæiske
arbejdsmarkedsorganisationers fælles ønske om, at finansministrene virkelig deltager, og at
dialogen også kommer til at omfatte forholdet mellem makroøkonomisk politik og strukturreformer.

Hovedudfordringen består i at hæve den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i samtlige medlemsstater,
så det overordnede mål (60% for kvinder og 70% for mænd) nås. Dette bør ledsages af passende
tiltag med henblik på at nå frem til social samhørighed.

Der bør iværksættes beskæftigelsesfremmende foranstaltninger med følgende sigte:
− at øge ældre arbejdstageres erhvervsfrekvens,
− at opnå en højere erhvervsfrekvens for kvinder baseret på bedre muligheder for at kombinere

familieliv og erhvervsarbejde,
− at integrere sårbare grupper på arbejdsmarkedet,
− at forbedre forholdene for tredjelandes statsborgere og revidere indvandringspolitikken under

hensyntagen til samtlige aspekter.
En så omfattende approach kræver hele det organiserede civilsamfunds aktive medvirken.

Indsatsen med henblik på at lette etablering og overdragelse af virksomheder er en faktor af stor
betydning for forøgelse af beskæftigelsen i Europa.
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ØSU går ind for, at virksomhederne ud over de normer, som arbejdsmarkedsparterne eller
lovgivningsmagten har indført, påtager sig et socialt ansvar ved at tage hensyn til alle berørte parter
(stakeholders).

ØSU erkender, at der består et presserende behov for en ny forenklingspolitik, så det indre marked
kommer til at fungere ordentligt.

For at optimere forskningsresultaterne og udnyttelsen af de finansielle ressourcer er der behov for
både koordinering og decentralisering.

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

__________________________

mailto:susanne.johansson@cese.europa.eu
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VALG AF ORDFØRERE........................................ (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MAIJ-WEGGEN
(PPE-DE)

Asyl: Fælles procedure og ensartet
status, som gælder i hele EU

AFET (M) 20.03.01 C5-0101/01

MARSET
CAMPOS
(GUE/NGL)

Indvandring: EU-politik (Meddelelse) AFET (M) 20.03.01 C5-0100/01

MCAVAN
(PSE)

Ændring af forretningsordenen efter
Præsidiets afgørelse af 11/12/2000+

AFET (M) 20.03.01

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

EU's prioriteter og politiske mål for
forbindelserne udadtil på området
retlige og indre anliggender

AFET (M) 20.03.01 C5-0102/01

BONINO
(TDI)

Aktion mod personelminer i
tredjelande med undtagelse af
udviklingslande

AFET (K) 20.03.01 C5-0158/00

GRAÇA
MOURA
(PPE-DE)

Forbindelserne mellem EF og Kina:
Uddybning af partnerskabet med Kina

AFET (K) 20.03.01 C5-0098/01

HOFF
(PSE)

EU's udvidelse: Det russiske område
Kaliningrad, bevægelighed for
personer og varer

AFET (K) 20.03.01 C5-0099/01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse AFET (K) 20.03.01 C5-0036/00

SOULADAKIS
(PSE)

Litauens tiltrædelsesansøgning AFET (K) 20.03.01 C4-0379/97

SWOBODA
(PSE)

Aftale mellem EF og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien:
Stabiliserings- og associeringsaftale

AFET (K) 20.03.01

TITLEY
(PSE)

2. årsrapport i henhold til EU's
adfærdskodeks for våbeneksport

AFET (K) 20.03.01 C5-0111/01

GRUPPE
PPE-DE

Landbrugsethanol: Fælles
markedsordning

AGRI (K) 21.03.01 C5-0095/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Vedtægt for og finansiering af
europæiske politiske partier

BUDG (M) 22.03.01 C5-0081/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Det europæiske forskningsrum:
Bidrag til realiseringen, flerårigt
rammeprogram 2002-2006

BUDG (M) 22.03.01 C5-0087/01

RÜHLE
(VERTS/ALE)

Det europæiske forskningsrum:
Forskning og uddannelse,
rammeprogram 2002-2006

BUDG (M) 22.03.01

GRUPPE
PPE-DE

Oksekød: Fælles markedsordning
(Ændr. forord. (EF)1254/99)

BUDG (M) 22.03.01 C5-0082/01

GRUPPE
PPE-DE

Markafgrøder: Støtteordning for
producenter (Ændr. forord. (EF)
1251/99)

BUDG (M) 22.03.01 C5-0083/01

POMES RUIZ
(PPE-DE)

Civil luftfart: Fælles regler, europæisk
luftfartssikkerhedsagentur

CONT (M) 22.03.01 C5-0663/00

BOURLANGES
(PPE-DE)

Kommissionen, administrativ reform:
Vedtægter for forvaltningsorganer,
der administrerer EF-programmer

CONT (K) 22.03.01 C5-0036/01

HUHNE
(ELDR)

Polens tiltrædelsesansøgning ECON (M) 21.03.01 C4-0109/99

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

ECON (M) 21.03.01 C4-0111/99

KARAS
(PPE-DE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning ECON (M) 21.03.01 C4-0113/99

TORRES
MARQUES
(PSE)

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri ECON (M) 21.03.01 C5-0054/01

MAATEN
(ELDR)

Kommissionens henstilling om midler
til at lette de økonomiske aktørers
forberedelse til overgangen til
euroen+

ECON (K) 21.03.01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

RANDZIO-
PLATH
(PSE)

Offentlig forvaltning: Ikke-finansielle
kvartalsregnskaber

ECON (K) 21.03.01 C5-0079/01

PRONK
(PPE-DE)

Tilpasning af de finansielle overslag+ EMPL (M) 20.03.01 C5-0117/01

GLANTE
(PSE)

Cyperns tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0108/99

GLANTE
(PSE)

Rumæniens tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0375/97

GLANTE
(PSE)

Slovakiets tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0376/97

GLANTE
(PSE)

Polens tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0109/99

GLANTE
(PSE)

Ungarns tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0113/99

GLANTE
(PSE)

Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse ITRE (M) 21.03.01 C5-0036/00

GLANTE
(PSE)

Letlands tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0377/97

GLANTE
(PSE)

Estlands tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0110/99

GLANTE
(PSE)

Litauens tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0379/97

GLANTE
(PSE)

Bulgariens tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0380/97

GLANTE
(PSE)

Den Tjekkiske Republiks
tiltrædelsesansøgning

ITRE (M) 21.03.01 C4-0111/99

GLANTE
(PSE)

Sloveniens tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0112/99
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GLANTE
(PSE)

Maltas tiltrædelsesansøgning ITRE (M) 21.03.01 C4-0163/99

PIÉTRASANTA
(VERTS/ALE)

Galileo, program for satellitbaseret
radionavigation: resultater af
definitionsfasen

ITRE (M) 21.03.01 C5-0110/01

GRUPPE
PPE-DE

Tjenester: Strategi for det indre
marked

ITRE (M) 21.03.01 C5-0103/01

MARINHO
(PSE)

Vedtægt for og finansiering af
europæiske politiske partier

JURI (M) 21.03.01 C5-0081/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Indvandring: EU-politik (Meddelelse) JURI (M) 21.03.01 C5-0100/01

NEWTON
DUNN
(PPE-DE)

Miljø: Offentlig deltagelse i
udarbejdelse af visse planer og
programmer (ændr. dir. 85/337/EØF
og 96/61/EØF)

LIBE (M) 20.03.01 C5-0027/01

TURCO
(NI)

Genital lemlæstelse af kvinder LIBE (M) 20.03.01

GRUPPE
PPE-DE

Betydningen af bekvemmelighedsflag
inden for fiskerisektoren

RETT (M) 20.03.01

GRUPPE
VERTS/ALE

Nice-traktaten og Den Europæiske
Unions fremtid

RETT (M) 20.03.01

GRUPPE
PSE

Ændring af forretningsordenen efter
Præsidiets afgørelse af 11/12/2000+

RETT (M) 20.03.01

GRUPPE
PSE

Vejgodstransport: Økopoint angående
transikørsel gennem østrigsk
territorium (Ændr. protokol 9,
tiltrædelsesakten)

RETT (K) 20.03.01 C5-0769/00

GRUPPE
PPE-DE

Transport ad landevej: Uddannelse af
erhvervschauffører til godstransport
og personbefordring

RETT (K) 20.03.01 C5-0037/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PPE-DE

Skibstransport: Meldeformaliteter for
skiber der sejler til og fra
Fællesskabets havne

RETT (K) 20.03.01 C5-0051/01

GRUPPE
PPE-DE

Statistik over jernbanetransport
(forslag til forordning)

RETT (K) 20.03.01 C5-0052/01

GRUPPE
PSE

Det europæiske statistiske system:
Fælles nomenklatur for statistiske
territoriale enheder (NUTS)

RETT (K) 20.03.01 C5-0065/01

GRUPPE
PPE-DE

Havnetjenester: Markedsadgang RETT (K) 20.03.01 C5-0078/01
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen: 3. rapport fra Kommissionen om
kontrolordningen for de traditionelle egne indtægter (perioden
1997-1999) (Artikel 18, stk. 5, i Rådets forordning [EF, Euratom]
nr. 1150/00 af 22. maj 2000)

BUDG
CONT

COM (01) 32
endel.

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet: om
Forenkling af landbrugslovgivningen

JURI
AGRI

COM (01) 48
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg om en toldunionsstrategi

TOUT
JURI

COM (01) 51
endel.

Meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet fra Kommissionen:
Ti år efter Rio: Forberedelse af verdenskonferencen om
bæredygtig udvikling i 2002

DEVE
ITRE
ENVI

COM (01) 53
endel.

Rapport fra Kommissionen Uddannelsessystemernes konkrete
fremtidige mål

EMPL
ITRE
CULT

COM (01) 59
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: "Regionerne og den nye økonomi"
- Retningslinjed for EFRU:s nyskabende aktioner for perioden
2000-2006

CULT
ITRE
RETT

COM (01) 60
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af de særlige foranstaltninger til fordel for de
mindre øer i Det Ægæiske Hav i 1996 og 1997

RETT
AGRI

COM (01) 64
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Elektronisk handel og finansielle tjenesteydelser

ENVI
ITRE
JURI

ECON

COM (01) 66
endel.

Kommissionens meddelelse til Europa-parlamentet: Særlig ramme
for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører (Rådets
forordning 856/1999) Kommissionens rapport for 2000

AGRI
ITRE
DEVE

COM (01) 67
endel.

Kommissionen for de Europæiske fællesskaber: Grønbog om en
integreret produktpolitik

ITRE
ENVI

COM (01) 68
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om
produktsikkerhed i almindelighed

BUDG
ITRE
JURI
ENVI

COM (01) 63
endel.
COD 000073
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TEGNFORKLARING

AA : andre akter
AVC : samstemmende udtalelse
avis COM : Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets

ændringsforslag til Rådets fælles holdning

CNS : høringsprocedure
CRE : det fuldstændige forhandlinsreferat
LEX-CSL : endelig akt vedtaget af Rådetl
LEX-PE : endelig akt vedtaget af Parlamentet
LEX PE-CSL : endelig akt vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
orien CSL : Rådets fælles indstilling
PE 1ère : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, førstebehandling
PE 2ème : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, andenbehandling
PE 3ème : fælles beslutningsprocedure, Parlamentet, tredjebehandling
pos CSL : fælles holdning fastlagt af Rådet
prop COM : Kommissionens forslag
prop CSL : Rådets forslag

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE
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MØDEPERIODEN FRA DEN 28. FEBRUAR TIL DEN 1. MARTS 2001

Bruxelles

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

,,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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réseaux et services des
communications électroniques
accés aux réseaux de communications

et aux installations associées
autorisation de réseaux et de
services de communications

codécison

Guinée Équatoriale: protocole de pêche
captures pour le Dissostichus spp.
stocks de grands migrateurs:

mesures à incidence financière
mesures de contrôle
mesures techniques

modification du règl.850/98
protection des juvéniles d'organismes marins
visa pour franchir les frontières extérieures

consultation

Travaux législatifs

reforme de la Commission
et ressources humaines

fièvre aphteuse
Irak:attaques aériennes

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

mandat de négociation d'un accord
d'association interrégional avec le:

Mercosur
Chili

femmes émigrantes des pays MED
et globalisation

politique du développement de la CE

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

projet de budget rectif/suppl. 1/2001

Travaux budgétaires

Session FÉV II 2001 Bruxelles
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le globe en séance

Commission: Communication sur la réforme et
les ressources humaines

Conseil/Commission:  déclarations sur
les attaques aériennes en Irak

Guinée équatoriale : protocole de
pêche

Mercosur : mandat de négociation
d’un accord interrégional

Commission: déclaration sur la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Chili : mandat de négociation d’un
accord interrégional

Budget Rectificatif Supplémentaire
1/2001
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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

P a a s i l i n n a
A 5 - 0 0 5 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 4  I T R E

B r u n e t t a
A 5 - 0 0 6 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 6  I T R E

N i e b l e r
A 5 - 0 0 6 2 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 8 8  I T R E

G a l l a g h e r
A 5 - 0 0 4 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 8 7  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 5 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 7 1  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 6 8  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 3  P E C H

V a r e l a  S u a n z e s - C a r p e g n a
A 5 - 0 0 4 8 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 1 5  P E C H

P i é t r a s a n t a
A 5 - 0 0 5 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 4 9  P E C H

L e h n e
A 5 - 0 0 5 6 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 3 0  L I B E

c o m m . a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l. : n o m b r e  a b s o lu  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Lovgivningsmæssige procedurer

Tegnforklaring:
***III: Forlig, ***II: Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling, ***: Samstemmende udtalelse,- *:
Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedta-
gelse

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
fælles rammebestemmelser for elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester

ITRE 2000/0184
A5-0053/2001

Paasilinna

***I lovgiv. beslutning
ændret

…/… Liikanen
28/02/01

01-mar-01

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
adgang til og samtrafik mellem elektroniske
kommunikationsnet og tilhørende faciliteter

ITRE 2000/0186
A5-0061/2001

Brunetta

***I lovgiv. beslutning
ændret

…/… Liikanen
28/02/01

01-mar-01

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
tilladelser for elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester

ITRE 2000/0188
A5-0062/2001

Niebler

***I lovgiv. beslutning
ændret

…/… Liikanen
28/02/01

01-mar-01

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

PECH 2000/0287
A5-0044/2001

Gallagher

* lovgiv. beslutning
ændret

…/… Fichler
28/02/01

01-mar-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedta-
gelse

Forslag til Rådets forordning om en
dokumentationsordning for fangster af Dissostichus spp

PECH 2000/0171
A5-0045/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* lovgiv. beslutning
ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01-mar-01

Forslag til Rådets beslutning om EF-tilskud til delvis
dækning af visse udgifter til gennemførelse af
forvaltningsforanstaltninger for stærkt vandrende
fiskearter

PECH 2000/0268
A5-0046/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* lovgiv. beslutning
ændret

…/… Fischler
28/02/01

01-mar-01

Forslag til Rådets forordning om visse
kontrolforanstaltninger for fiskeri efter visse bestande af
stærkt vandrende fiskearter

PECH 2000/0253
A5-0047/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* lovgiv. beslutning
ændret

…/… Fichler
28/02/01

01-mar-01

Rådets forordning om tredje ændring af forordning (EF)
nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af
fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til
beskyttelse af unge marine organismer

PECH 2000/0215
A5-0048/2001

Varela Suanzes-
Carpegna

* lovgiv. beslutning
ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01-mar-01

Forslag til Rådets forordning om tekniske
bevarelsesforanstaltninger for visse bestande af stærkt
vandrende fiskearter

PECH 2000/0149
A5-0051/2001

Piétrasanta

* lovgiv. beslutning
ændret

…/… Fichler
28/02/01

01-mar-01

Udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af listen
over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og
listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for
dette krav

LIBE 2000/0030
A5-0056/2001

Lehne

* lovgiv. beslutning
ændret

uden
forhandl.

uden
forhandl.

01-mar-01
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II.  Ændringsforslag

Kolonnenummerering:  I = retsakts titel; II = Procedurenummer;  III = korr. udvalg; IV = procedure; V = mødedokument; VI = ordfører; VII = korr. udvalg; samlet
antal ændringsforslag stillet til plenarmødet; VIII = EP: samlet antal vedtagne ændringsforslag på plenarmødet; IX = de politiske grupper: samlet antal vedtagne
ændringsforslag på plenarmødet; X = ændringsforslag til forslagets titel; XI = ændringsforslag til forslagets henvisninger; XII = ændringsforslag til forslagets
betragtninger; XIII = ændringsforslag til artikler eller dele heraf; XIV = ændringsforslag til bilag og sektioner, herunder RIA og FUSP

I: Titel II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XII XII
I

XI
V

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles rammebestemmelser
for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

2000/0184 ITRE ***I A5-0053/2001 Paasilinna 77 74 0 0 0 11 62 1

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og
samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende
faciliteter

2000/0186 ITRE ***I A5-0061/2001 Brunetta 48 46 2 0 0 6 37 3

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilladelser for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

2000/0188 ITRE ***I A5-0062/2001 Niebler 26 22 2 0 0 8 12 2

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

2000/0287 PECH * A5-0044/2001 Gallagher 3 3 0 0 0 0 3 0

Forslag til Rådets forordning om en dokumentationsordning for fangster
af Dissostichus spp

2000/0171 PECH * A5-0045/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Forslag til Rådets beslutning om EF-tilskud til delvis dækning af visse
udgifter til gennemførelse af forvaltningsforanstaltninger for stærkt
vandrende fiskearter

2000/0268 PECH * A5-0046/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

2 2 0 0 0 0 2 0

Forslag til Rådets forordning om visse kontrolforanstaltninger for fiskeri
efter visse bestande af stærkt vandrende fiskearter

2000/0253 PECH * A5-0047/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0
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I: Titel II III IV V VI VII VII
I

IX X XI XII XII
I

XI
V

Rådets forordning om tredje ændring af forordning (EF) nr. 850/98 af 30.
marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

2000/0215 PECH * A5-0048/2001 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 0 0 0 0 1 0

Forslag til Rådets forordning om tekniske bevarelsesforanstaltninger for
visse bestande af stærkt vandrende fiskearter

2000/0149 PECH * A5-0051/2001 Piétrasant
a

9 9 0 0 0 0 7 2

Udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande,
hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for
dette krav

2000/0030 LIBE * A5-0056/2001 Lehne 12 12 1 0 0 1 10 1
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III. Lovgivningmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr.
udvalg

Retslig ramme
Aktionens hovedformål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om indførelse
af en fælles nomenklatur for
statistiske territoriale enheder

2001/0046
28/2/2001

RETT

Denne retsakt har til formål at
fastsætte regler for inddeling
af medlemsstaternes regioner
og objektive kriterier for
definitioner af regioner samt
at sikre sammenlignelighed og
upartiskhed af statistiske
oplysninger

ny aktion i
lovgivningsprogrammet for
2001

foreligger ikke Den foreslåede retsakt
fastsætter et forskriftsudvalg
jf. komitologiafgørelse
468/1999/EØF. Det
pågældende udvalg oprettedes
med retsakt 383/89/EF,
hvorved et blandet udvalg af
type I/IIb/IIIa nedsattes
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr.
udvalg

Retslig ramme
Aktionens hovedformål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Forslag til Rådets afgørelse om de
oversøiske landes og territoriers
associering med Det Europæiske
Fællesskab ("OLT")

2001/2033
28/2/2001

DEVE

Rådets afgørelse 91/482/EØF
af 25. juli 1991 om de
oversøiske landes og
territoriers (OLT's)
associering med EF , ændret
ved afgørelse 97/803/EF af
24. november 1997 og
forlænget ved afgørelse
2000/169/EF af 25. februar
2000 gælder indtil den 28.
februar 2001; denne afgørelse
skal afløse ovennævnte
afgørelse

Fem typer ressourcer:
– Programmerbar tildeling (til
OLT og til regionalt
samarbejde)
– Investeringsfacilitet (=
Cotonou)
– Supplerende støtte i tilfælde
af udsving i
eksportindtægterne,
katastrofebistand og bistand
til flygtninge, supplerende
tildelinger til de mest
performante OLT (= Cotonou)
– Lån af EIB's egne midler.
Endelig nævnes en femte
(budget)ressource:
støtteberettigelse i henhold til
de generelle forskrifter med
finansiering via budgetposter,
der er åbne for
udviklingslandene
(katastrofebistand, AIDS osv.)

Retsgrundlaget er EFT 187.
Der fastsættes fire udvalg med
forskellige beføjelser: et
rådgivningsudvalg og et
forvaltningsudvalg, jf. art. 3
og 4 i komitologiafgørelse
468/99/EF; et tredje udvalg
under henvisning til den
interne aftale mellem
repræsentanter for
medlemsstaternes regeringer
og et fjerde rådgivningsudvalg
for garantibestemmelserne
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr.
udvalg

Retslig ramme
Aktionens hovedformål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
1911/91 om anvendelse af
fællesskabsretten på De Kanariske
Øer

2001/0038
28/2/2001

JURI

Dette forslag har til hensigt
midlertidigt i et år at forlænge
toldsatserne og
toldfritagelserne i forbindelse
med APIM- afgiften (afgift på
produktion og import),
anvendelsen af de autonome
toldsuspensioner og
overgangsperioden for
indførelsen af Den Fælles
Toldtarifs toldsatser ved
import af visse varer til De
Kanariske Øer på det plan, der
var gældende den 31.
december 2000.

aktion overført til og godkendt
i lovgivningsprogrammet for
2001

De finansielle virkninger ved
forslagets aspekter er der
allerede taget hensyn til i
forslag KOM(2000)858, der
blev vedtaget af
Kommissionen den 29.
december 2000.

Finder ikke anvendelse

Forslag til Rådets forordning om
fravigelse af visse bestemmelser i
forordning (EF) nr. 2792/1999 om
de nærmere regler og betingelser
for Fællesskabets
strukturforanstaltninger for
fiskeriet

2001/0035
28/2/2001

PECH

På opfordring af Det
Europæiske Råd i Nice
fremlægger Kommissionen et
forslag om forlængelse af det
nuværende program for støtte
til omlægning af fiskefartøjer,
der udløb den 31/12/2000 for
en yderligere periode frem til
30. juni 2001

Det Europæiske Råds møde i
Nice
aktion uden for
lovgivningsprogrammet for
2001

Dette lovgivningsmæssige
forslag har ingen indflydelse
på FIUF

Basisretsakten 2792/99 for
dette forslag henviser til et
forvaltningsudvalg, jf. art. 4 i
komitologiafgørelse
468/99/EF
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr.
udvalg

Retslig ramme
Aktionens hovedformål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om
markedsadgang for havnetjenester

2001/0047
28/2/2001

RETT

Forslaget sigter på at sikre en
mere systematisk anvendelse
af traktatens bestemmelser (de
fire friheder og
konkurrencebestemmelser) i
havnesektoren.

aktion overført til og godkendt
i lovgivningsprogrammet for
2001

foreligger ikke finder ikke anvendelse

Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om vedrørende
ikke-finansielle kvartalsregnskaber
for den offentlige forvaltning og
service

2001/0056
28/2/2001

ECON

Formålet med denne
forordning er at definere
indholdet af de ikke-
finansielle kvartalsregnskaber
for den offentlige forvaltning
og service, at fastlægge listen
over ENS 95-kategorier og at
specificere disse kategoriers
hovedkarakteristika.

ny aktion i
lovgivningsprogrammet for
2001

foreligger ikke Forslaget indebærer oprettelse
af en strukturel forbindelse
mellem Udvalget for Det
Statistiske Program, et blandet
I/IIb/IIIa-udvalg, der er nedsat
ved Rådets afgørelse
89/382/EØF, Euratom og
Udvalget for Penge-,
Kreditmarkeds- og
Betalingsbalancestatistik, der
er nedsat ved Rådets afgørelse
91/115/EØF
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Titel Reference
Meddelt på
mødet den

Korr.
udvalg

Retslig ramme
Aktionens hovedformål

Lovgivningsmæssig
planlægning

Finansielle aspekter Komitologi

Forslag til Rådets forordning om
vedtægt for og finansiering af
europæiske politiske partier

2001/0011
28/2/2001

AFCO

At forudse en delvis
finansiering af europæiske
politiske partier, som skal
sætte dem i stand til at
varetage den funktion, de
tillægges ved traktatens artikel
191

Formålet med dette forslag er
at indføje - ifm
Kommissionens forslag afn
13. juni 2000 i et bidrag til
regeringskonferencen samt de
ændringer, der er vedtaget
med Nice-traktaten - en
"operativ bestemmelse" til
artikel 191

Støtte, der tildeles de
europæiske politiske partier,
som opfylder bestemmelserne
i Rådets forordning om
vedtægt for og finansiering af
europæiske politiske partier;
støtten til et parti må ikke
overstige 75% af det samlede
årlige budget for det
pågældende europæiske
politiske parti.

Europa-Parlamentet træffer
afgørelse om alle indsigelser
vedrørende overholdelsen de
betingelser, der omhandles i
artikel 1, efter udtalelse fra en
uafhængig gruppe af
fremtrædende personer, som
udpeges hvert femte år efter
fælles overenskomst

Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 1254/1999 om
den fælles markedsordning for
oksekød

2001/0042
28/2/2001

AGRI

Formålet med dette forslag er
at ændre Rådets forordning
(EF) nr. 1254/1999 om den
fælles markedsordning for
oksekød

aktion uden for
lovgivningsprogrammet for
2001, efter AGENDA 2000,
se lovgivningsprogrammet for
1998

Finansieringsoversigten
bygger på følgende
antagelser:
Forbrug: 2000: -5%; 2001: -
10,08% i forhold til en
"normal" situation og gradvis
tilbagevenden til det normale
niveau i 2005.

Forvaltningsudvalg for
Oksekød oprettet ved Rådets
forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 1254/1999
om den fælles
markedsordning for oksekød

Forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr.
1251/1999 om indførelse af en
støtteordning for producenter af
visse markafgrøder

2001/0043
28/2/2001

AGRI

Formålet med dette forslag er
at ændre Rådets forordning
(EF) nr. 1251/1999 om
udvikling af den økologiske
produktion

aktion uden for
lovgivningsprogrammet for
2001, efter AGENDA 2000,
se lovgivningsprogrammet for
1998

Budgetvirkningerne
finansieres over budgetpost B-
1060

Forvaltningsudvalg for Korn
oprettet ved forordning (EF)
nr. 1766/1992 om den fælles
markedsordning for korn
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Budget

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Proce-
dure

Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Den Europæiske Unions tillægs- og ændringsbudget
1/2001 for regnskabsåret 2001

BUDG 2001/2025
A5-0064/2001

Haug

BUD Vedtagelse af TÆB
1/2001 uden ændringer

…/… Schreyer
28/02/01

01-mar-01
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Refe-
rence

Pro-
ce-

dure

Vedtagelser
under

mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis-
sionens
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedta-
gelse

Forhandlingsmandatet til en mellemregional
associeringsaftale med Mercosur

AFET Marset
Campos

A5-
0049/2001

2001/201
8

INI beslutning vedtaget
med ændringer

…/… Patten
01/03/01

01-mar-01

Forhandlingsmandatet til en associeringsaftale
med Chile

AFET Salafranca
Sanchez-

Neyra

A5-
0050/2001

2001/201
7

INI beslutning vedtaget
med ændringer

…/… Patten
01/03/01

01-mar-01

Globaliseringens konsekvenser for
indvandrerkvinder fra Middelhavslandene

FEMM Aviles Perea A5-
0058/2001

2000/225
1

INI besl. forkastet …/… Nielson
28/02/01

01-mar-01

Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik DEVE Gemelli A5-
0059/2001

2000/214
1

COS beslutning vedtaget
med ændringer

…/… Nielson
28/02/01

01-mar-01

Mund- og klovsyge Kommis-
sionen

Byrne …/… …/… Medde
lelse

…/… …/… Byrne
28/02/01

…/...

De menneskelige ressourcer og Kommissionens
reform

Kommis-
sionen

Prodi
Kinnock

…/… …/… Medde
lelse

…/… …/… Prodi/
Kinnock
28/02/01

…/...

Luftangreb i Irak Rådet
Kommis-

sionen

Danielsson
Patten

…/… …/… Redeg
ørelse

…/… 01/03/01 01/03/01 …/...
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MØDEPERIODEN FRA DEN 12. TIL DEN 15. MARTS 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

,,
emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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inspections environnementales
grandes installations de combustion

et l imitation des émissions
polluants atmosphériques

et plafonds d'émission nationaux
chauffage de l'habitacle
des vehicules à moteur

accés du public à l '
information environnementale
assurance directe sur la vie

accords de swaps
contrats de garantie de taux
valeurs mobilières; régulation des marchés
EC Investment partners

codécision

protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées

ressortissants de pays tiers exemptés
d'obligation de visa

ressortissants de pays tiers démunis
des documents

demandes de visas
contrôle et surveillance des frontières
prévention de la criminali té
reconnaissance mutuelle des décisions

d'éloignement
coopération entre juridictions des E-M

et preuves en matière civi le et commerciale
OCM-sucre

consultation

Travaux législatifs

processus "après Nice"
Conseil européen de Stockholm
transferts internationaux

des footballeurs
situation à la frontière RF Yougoslave/Kosovo

et ARY Macédoine
fièvre aphteuse

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

sûreté du transport des matières radioactives
négociations conduites dans le cadre de l 'OMC
protection des intérêts financiers; lutte contre la fraude
plan d'action: renforcer l'efficacité énergétique
grandes orientations des politiques économiques
missions d'assistance et d'observation

électorales de l'UE
stratègie commune à l'égard de l'Ukraine
Internet: organisation et gestion
travaux de l'assemblée ACP/UE (2000)
avenir du secteur de la biotechnologie

Rapports requérant l'avis du PE

prévention des conflits, gestion des crises
construction navale

marchés européens
des valeurs immobilières

stratègie de l'UE en matière
d'information et de communication
statut des assistants
gestion des eaux

Questions orales

commerce sans contrôle
des armes légères

SIDA et Tiers monde
accès aux médicaments
Afghanistan: état de situation,

destruction de l'héritage culturel
Zimbabwe: droits de l'homme
Cabinda: droits de l 'homme
Kalimantan: droits de l'homme
Turkménistan: droits de l'homme
Mozambique: inondations
Mongolie: catastrophe humanitaire
enfants kidnappés

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session MARS 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Zimbabwe : droits de l'homme

Déclarations Conseil/Commission
Processus « Après Nice »
Conseil européen de Stockholm
Fièvre aphteuse
Transferts internationaux de footballeurs

RF Yougoslave/Kosovo – ARYM :
situation à la frontière,
déclarations Conseil/Commission

Ukraine : stratégie commune de l’UE

Mongolie : catastrophe humanitaire

Turkmenistan : droits de l’homme

Afghanistan : destruction de l’héritage culturel

Kalimantan : droits de l’homme

Mozambique : inondations

Cabinda : droits de l'homme



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE74

Bulletin 02.04.2001 - DA - PE 299.527

A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i f s

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

M i l l e r
A 5 - 0 0 5 5 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 7 7  J U R I

M y l l e r
A 5 - 0 0 6 7 / 2 0 0 1

1 9 9 9 / 0 0 6 7  E N V I

O o m e n - R u i j t e n
A 5 - 0 0 6 8 / 2 0 0 1

1 9 9 8 / 0 2 2 5  E N V I

K a u p p i
A 5 - 0 0 7 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 0 1 9  E C O N

K o r h o l a
A 5 - 0 0 7 4 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 6 9  E N V I

K i r k h o p e
A 5 - 0 0 6 9 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 2  L I B E

A n g e l i l l i
A 5 - 0 0 7 0 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 4  L I B E

M a r i n h o
A 5 - 0 0 7 3 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 8 2 3  J U R I

W i e b e n g a
A 5 - 0 0 7 7 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 1 2 7  L I B E

D a u l
A 5 - 0 0 8 1 / 2 0 0 1

2 0 0 0 / 0 2 5 0  A G R I

c o m m .  a u  f o n d  
A m .  d é p o s é s  e n  s é a n c e

P E :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e G r .  P o l . :  n o m b r e  a b s o l u  d e s  a m .  a d o p t é s  e n  s é a n c e
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Lovgivningsmæssige procedurer

Légendes :Tegnforklaring:

***III :***III: La  conciliation  - ***II :Forlig, ***II: La codécision- deuxième lecture - ***I :Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: La
codécision - première lecture - *** :Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling, ***: L’avis  conforme - * :Samstemmende udtalelse,- *: La
consultationHøringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for
miljøinspektioner i medlemsstaterne

DELE 1998/0358
 A5-0041/2001

 Jackson

***III fælles udkast godkendt …/… Wallström
13-03-01

01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter
for visse luftforurenende stoffer

ENVI 1999/0067
 A5-0067/2001

 Myller

***II fælles holdning ændret …/… Wallström
13-03-01
Barnier

14-03-01

01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets
direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF

JURI 1998/0277
 A5-0055/2001

 Miller

***II fælles holdning ændret …/… Liikanen
13/03/01
Barnier

14-03-01

01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

ENVI 1998/0225
 A5-0068/2001
 Oomen-Ruijten

***II fælles holdning ændret …/… Wallström
13/03/01
Barnier

14/03/01

01-mar-01

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

DEVE 2000/0034
 A5-0086/2001

 Dell'Alba

***II fælles holdning godkendt uden forhandl. uden forhandl. 01-mar-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring JURI 2000/0162
 A5-0072/2001
 Lord Inglewood

***I lovgiv. beslutning vedtaget …/… Bolkestein
15/03/2001

01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for
værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt
oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer

JURI 2000/0174
 C5-0390/2000

uden betænkning

***I lovgiv. beslutning vedtaget uden forhandl. uden forhandl. 01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til
miljøoplysninger

ENVI 2000/0169
 A5-0074/2001

 Korhola

***I lovgiv. beslutning ændret …/… Wallström
13-03-01

01-mar-01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af
betalinger som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler

ECON 2000/0019
 A5-0071/2001

 Kauppi

***I lovgiv. beslutning ændret …/… Solbes Mira
14/03/2001

01-mar-01

Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net LIBE 2000/0824
A5-0070/2001

 Angelilli

* ini-modifiée …/… Vitorino
13/03/01

01-mar-01

Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for
så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle
spørgsmål

JURI 2000/0823
 A5-0073/2001

 Marinho

* ini-modifiée …/… Vitorino
13-03-01

01-mar-01

Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for
så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle
spørgsmål

LIBE 2000/0822
 A5-0069/2001

 Kirkhope

* initiativ forkastet …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01

Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne
vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i
forbindelse med behandling af visumansøgninger

LIBE 2000/0805
 A5-0066/2001

 Deprez

* initiativ forkastet …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01

Rådets forordning om at forbeholde Rådet gennemførelsesbeføjelserne
vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i
forbindelse med grænsekontrol og grænseovervågning

LIBE 2001/0802
 A5-0066/2001

 Deprez

* initiativ forkastet …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01

Rådets direktiv om gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse
af tredjelandsstatsborgere

LIBE 2000/0819
 A5-0065/2001

 Nassauer

* initiativ forkastet …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01

Rådets forordning om den periode, i hvilken tredjelandsstatsborgere,
som er fritaget for visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes
område

LIBE 2000/0806
 A5-0075/2001

 Frahm

* initiativ forkastet …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i
tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om
foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem
medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse
personer og følgerne heraf

LIBE 2000/0127
 A5-0077/2001

 Wiebenga

* lovgiv. beslutning ændret …/… Vitorino
13/03/2001

01-mar-01

Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker AGRI 2000/0250
 A5-0081/2001

 Daul

* lovgiv. beslutning ændret …/… Fischler
12/03/2001

01-mar-01
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II. Ændringsforslag

Vedtagne æf. fordelt efter retsaktens struktur Vedtagne æf.Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok;
Procedure

Parlamentsudv
antal vedtagne

ændrings-
forslag

Titel

I

påtegn.

II

betragtninger

III

artikler
dele

IV

Bilag

V

på mødet

=I+II+III+IV+V

udgået fra
politiske
grupper

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets
direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF

1998/0277
JURI
Miller

A5-0055/2001
***II

2 0 0 0 0 2 2 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter for
visse luftforurenende stoffer

1999/0067
ENVI
Myller

A5-0067/2001
***II

10 0 0 3 5 1 9 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

1998/0225
ENVI

Oomen-Ruijten
A5-0068/2001

***II

23 0 0 0 8 10 18 7

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger
som led i swap-aftaler og fremtidige rentesikringsaftaler

2000/0019
ECON
Kauppi

A5-0071/2001
***I

2 0 0 1 0 1 2 0

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til
miljøoplysninger

2000/0169
ENVI

Korhola
A5-0074/2001

***I

29 0 0 13 17 0 30 1

Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så
vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål

2000/0822
LIBE

Kirkhope
A5-0069/2001

*

7 0 0 0 6 0 6 3
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Vedtagne æf. fordelt efter retsaktens struktur Vedtagne æf.Titel Reference
Parlamentsudv.

ordfører
Mødedok;
Procedure

Parlamentsudv
antal vedtagne

ændrings-
forslag

Titel

I

påtegn.

II

betragtninger

III

artikler
dele

IV

Bilag

V

på mødet

=I+II+III+IV+V

udgået fra
politiske
grupper

Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net 2000/0824
LIBE

Angelilli
A5-0070/2001

*

10 0 0 4 6 0 10 1

Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så
vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål

2000/0823
JURI

Marinho
A5-0073/2001

*

5 0 0 0 4 1 5 0

Rådets direktiv om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i
tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og om
foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne
af indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne
heraf

2000/0127
LIBE

Wiebenga
A5-0077/2001

*

35 0 0 3 31 0 35 2

Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker 2000/0250
AGRI
Daul

A5-0081/2001
*

40 0 0 15 32 0 47 0
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Den politiske kontrol

Titel Stille Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Endelig aftale om et nyt transfersystem for
fodboldspillere

Kommissionen …/… …/… Meddelelse …/… …/… Reding
13/03/2001

…/…

"Efter-Nice"-processen Kommissionen
Rådet

…/… …/… Redegørelse
Rådet

Commission
avec débat

…/… Lindh
14/03/2001

Barnier
14/03/2001

…/…

forberedelse af Det Europæiske Råd i Stockholm
(23.-24. marts 2001)

Politiske grupper B5-0175/2001 …/… Redegørelse
Rådet

Commission
avec débat

fælles beslutning vedtaget Lindh
14/03/2001

Prodi
14/03/2001

01-mar-01

Mund- og klovsyge Rådet
Kommissionen

…/… …/… Redegørelse
Rådet

Commission
avec débat

…/… Danielsson
14/03/2001

Byrne
14/03/2001

…/…

Rapporten fra Den Stående Arbejdsgruppe om Sikker
Transport af Radioaktivt Materiale i Den Europæiske
Union

RETT A5-0040/2001 1998/2083 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Lamy
12/03/2001

01-mar-01

Handlingsplan for større energieffektivitet i Det
Europæiske Fællesskab

ITRE A5-0054/2001 2000/2265 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… de Palacio
13-03-01

01-mar-01

Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i 2000 DEVE A5-0057/2001 2000/2106 INI beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Nielson
14/03/2001

01-mar-01

EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning AFET A5-0060/2001 2000/2137 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Patten
14/03/2001

01-mar-01

Internettets organisation og administration - Politiske
aspekter på internationalt og europæisk plan 1998-
2000

ITRE A5-0063/2001 2000/2140 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Liikanen
14/03/2001

01-mar-01

Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen
om de forhandlinger, der inden for rammerne af WTO
føres om den indbyggede dagsorden

ITRE A5-0076/2001 2001/2028 INI beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Lamy
12/03/2001

01-mar-01

Kommissionens årsberetning for 1999 om
beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser
og bekæmpelse af svig

CONT A5-0078/2001 2001/2036 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Schreyer
13-03-01

01-mar-01

Fremtiden inden for den bioteknologiske industri ITRE A5-0080/2001 2000/2100 INI beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01
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Titel Stille Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Kommissionens henstilling om de overordnede
retningslinjer for den økonomiske politik

ECON A5-0082/2001 2001/2008 INI beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Solbes Mira
14/03/2001

01-mar-01

Den Europæiske Unions fælles strategi over for
Ukraine

AFET A5-0083/2001 2000/2116 COS beslutning vedtaget med
ændringer

…/… Patten
14/03/2001

01-mar-01

Kommissionens forslag vedrørende vedtægten for
medlemmernes medarbejdere

EMPL B5-0010/2001 …/… QUO-
Kommis.

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

EU's informations- og kommunikationsstrategi CULT B5-0011/2001
B5-0174/2001

…/… QUO-
Kommis.

beslutning vedtaget uden
ændringer

…/… Monti
12/03/2001

01-mar-01

Styrkelsen af Unionens kapacitet til forebyggelse af
konflikter og de civile aspekter ved krisestyring

AFET B5-0012/2001
B5-0013/2001

B5-0172/01/CORR

…/… QUO-Råd/
Kommission

beslutning vedtaget uden
ændringer

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

. Patten
14/03/01

01-mar-01

Situationen inden for verdens værftsindustri Politiske grupper B5-0014/2001
B5-0019/2001
B5-0152/2001

…/… QUO-
Kommis.

…/… …/… Monti
12/03/2001

…/…

Forvaltning af vandressourcerne i Europa Politiske grupper B5-0015/2001
 B5-0020/2001
 B5-0153/2001
B5-0154/2001

…/… QUO-
Kommis.

…/… …/… Liikanen
15/03/2001

…/…

Endelig rapport fra Vismandsudvalget om
reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder

ECON B5-0016/2001
B5-0017/2001
B5-0173/2001

…/… QUO-Råd/
Kommission

beslutning vedtaget uden
ændringer

Danielsson
14/03/2001

Bolkestein
14/03/2001

01-mar-01

Katastrofe : Oversvømmelser i Mozambique Politiske grupper B5-0176/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Aids-patienters adgang til medicin i udviklingslandene Politiske grupper B5-0182/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

fælles beslutning vedtaget
med ændringer

…/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Situationen i Zimbabwe Politiske grupper B5-0183/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

fælles beslutning vedtaget
med ændringer

…/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Situationen i Afghanistan Politiske grupper B5-0184/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Børn der bortføres af en af deres forældre Politiske grupper B5-0185/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01
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Titel Stille Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådet
holdning

under
mødeper

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Bortførelsen af portugisiske statsborgere i Cabinda Politiske grupper B5-0186/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Situationen i Kalimantan Politiske grupper B5-0187/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Situationen i Turkmenistan Politiske grupper B5-0188/2001 …/… Debat
menneske-
rettigheder

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

FN-konferencen i juli 2001 om ulovlig handel med
håndvåben og lette våben i alle aspekter

Politiske grupper B5-0189/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Den humanitære katastrofe i Mongoliet Politiske grupper B5-0191/2001 …/… Debat
aktuelle

spørgsmål

fælles beslutning vedtaget …/… Liikanen
15/03/2001

01-mar-01

Situationen ved grænsen mellem Kosovo og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Politiske grupper B5-0230/2001 …/… erklæring fra
Rådet/Kom-
missionen

fælles beslutning vedtaget
med ændringer

Lindh
14/03/01

Danielsson
14/03/01

Patten
14/03/01

01-mar-01
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Kommissionens reaktion
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet gengives i denne tabel de
beslutninger fra mødeperioden i januar I og II 2001.

Opstillingen af en retsakt er fastsat i den interinstitutionelle aftale om “kvaliteten af affattelsen af lovgivningstekster af 22.12.98;
Graden af accept for hvert område, de vedtagne ændringsforslag berører.Graden af accept går fra 0% til 1==%. 100% bekræfter, at Kommissionen har accepteret samtlige af parlamentet
vedtagne ændringsforslag.

I. Lovgivningsmæssige tekster

graden af acceptTitel Reference
Parlamentsudv.

Mødedok;
Procedure

Formål
Anvendelses

område
Definitioner
 rettigheder

og
forpligtelser

overgangsbe
stemmelser

endelige best.
undtagelses

og
forlængelses

ordninger

Finansielle
aspekter

gennemførel-
sesbestemmel

ser

underret-
ning af EP

Samlet
acceptgrad

Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling
om europæisk samarbejde om evaluering af
kvaliteten af skoleundervisningen

2000/0022
CULT

A5-0375/2000
***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Rådets afgørelse om De Europæiske
Fællesskabers godkendelse af konventionen
om indførelse af visse ensartede regler for
international luftbefordring (Montreal-
konventionen)

2000/0193
RETT

A5-0001/2001
*

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Forslag til Rådets forordning om visse
kontrolforanstaltninger for det område, der er
omfattet af konventionen om det fremtidige
multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet
i det nordøstlige Atlanterhav

2000/0280
PECH

A5-0007/2001
*

0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Forslaget vedtaget af Rådet af Landbrugsministre
den 29. januar 2001 (punkt A)
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graden af acceptTitel Reference
Parlamentsudv.

Mødedok;
Procedure

Formål
Anvendelses

område
Definitioner
 rettigheder

og
forpligtelser

overgangsbe
stemmelser

endelige best.
undtagelses

og
forlængelses

ordninger

Finansielle
aspekter

gennemførel-
sesbestemmel

ser

underret-
ning af EP

Samlet
acceptgrad

Bemærkninger

Initiativ fra Den Franske Republik med
henblik på vedtagelse af Rådets forordning
om fri bevægelighed for indehavere af visum
til længerevarende ophold

2000/0810
LIBE

A5-0388/2000
*

…/… …/… …/… …/… …/… …/… Kommissionen har ikke reagerer, idet retsakten
hernhører under 3. søjle.

Rådets forordning om oprettelse af en
beredskabsordning

2000/0081
AFET

A5-0392/2000
*

88,89% ingen æf. 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% Et ændret forslag er under udarbejdelse og Rådets
afgørelse er fastsat til slutningen af februar..

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr.
3922/91 om harmonisering af tekniske krav
og administrative procedurer inden for civil
luftfart

2000/0069
RETT

A5-0393/2000
***I

33,33% 100,00% ingen æf. 0,00% ingen æf. 36,36% Kommissionen agter at forelægge et ændret forslag,
hvori der tages hensyn til Rådets arbejde med dette
dokument herunder spørgsmålet om
gennemførligheden af retsakten i Bigraltars lufthavn;
en andenbehandling vil højst sandsynlig finde sted;

Rådets afgørelse om fastsættelse af de
nærmere regler for tildeling af støtte til
Guinea-Bissau på fiskeriområdet

1998/0355
PECH

A5-0367/2000
*

ingen æf. ingen æf. 50,00% ingen æf. 50,00% 100,00% Der er ikke behov for en formel ændring af
Kommissionens forslag.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
sanering og likvidation af kreditinstitutter

1985/0046
ECON

A5-0369/2000
***II

85,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 85,00% Et forslag om ændring af forslaget er hverken
nødvendigt eller hensigtsmæssigt; Rådet har
bekendtgjort et første møde mellem de finansielle
aktører den 29. januar 2001 og eventuel vedtaget af
direktivet af Rådet af økonomi- og finansministre i
marts 2001.

Rådets afgørelse om indgåelse af
samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh

1999/0086
DEVE

A5-0360/2000
*

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - foreligger ikke

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 96/22/EF
vedrørende forbud mod anvendelse af visse
stoffer med hormonal og thyreostatisk
virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

2000/0132
ENVI

A5-0002/2001
***I

15,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 15,00% Kommissionen  var ikke i stand til at tiltræde
ændringsforslagene om komitologien: arbejdet i
Rådet vedrørende dette spørgsmål er ikke
endegyldigt; Rådet skulle være rede til at tage
hensyn til Kommissionens holdnint til de
ændringsforslag, der vedrører opfølgningen; et
ændret forslag er under udarbejdelse; Rådet har
indledt arbejdet, men formandskabet har ikke fastsat
en dato for et nyt møde;
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graden af acceptTitel Reference
Parlamentsudv.

Mødedok;
Procedure

Formål
Anvendelses

område
Definitioner
 rettigheder

og
forpligtelser

overgangsbe
stemmelser

endelige best.
undtagelses

og
forlængelses

ordninger

Finansielle
aspekter

gennemførel-
sesbestemmel

ser

underret-
ning af EP

Samlet
acceptgrad

Bemærkninger

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

2000/0104
ENVI

A5-0003/2001
***I

66,67% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 75,00% Den fælles holdning forventes i løbet af første
kvartal af 2001

Rådets forordning om indgåelse af en aftale i
form af brevveksling om midlertidig
anvendelse af protokollen om fastsættelse af
de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Angola om fiskeri ud for Angola,
for perioden fra 3. maj 2000 til 2. maj 2002

2000/0165
ITRE

A5-0004/2001
*

100,00% 100,00% ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Vedtagelsen af forslaget var fastsat til Rådets møde
(almindelige anliggender) den 26. februar 2001

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om et fællesskabsprogram for
energieffektivitetsmærkning af kontor- og
kommunikationsudstyr

2000/0033
ITRE

A5-0006/2001
***I

85,71% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 50,00% 77,78% Kommissionen har planlagt at vedtage et ændret
forslag, der tager hensyn til EP’s ændringsforslag i
marts 2001; Rådet nåede på sit møde i december
2000 fremt til en politiske aftale, som snarest skulle
føre til vedtagelsen af en fælles holdning; imidlertid
er spørgsmålet om retsgrundlag endnu ikke løst;
både Parlamentet og Kommissionen går ind for
artikel 95, medens Rådet går ind for artikel 175.

Rådets forordning om indgåelse af en aftale i
form af brevveksling om midlertidig
anvendelse af protokollen om fastsættelse af
de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Angola om fiskeri ud for Angola,
for perioden fra 3. maj 2000 til 2. maj 2002

2000/0290
PECH

A5-0010/2001
*

ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Om end Kommissionen deler Parlamentets ønske
om at blive orienteret om gennemførelsen af aftalen,
mener den, at denne orientering henhører under de
bestemmelser, der er indeholdt i den rammeaftale,
parlamentet og Kommissionen undertegnede i juli
2000. Kommissionen finder det desuden ikke
nødvendigt formelt at ændre forslaget;
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graden af acceptTitel Reference
Parlamentsudv.

Mødedok;
Procedure

Formål
Anvendelses

område
Definitioner
 rettigheder

og
forpligtelser

overgangsbe
stemmelser

endelige best.
undtagelses

og
forlængelses

ordninger

Finansielle
aspekter

gennemførel-
sesbestemmel

ser

underret-
ning af EP

Samlet
acceptgrad

Bemærkninger

Rådets forordning om indgåelse af
protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og regeringen for Republikken
Elfenbenskysten om fiskeri ud for
Elfenbenskystens kyst, for perioden 1. juli
2000 til 30. juni 2003

2000/0257
PECH

A5-0011/2001
*

50,00% 50,00% ingen æf. ingen æf. 50,00% 50,00% Kommissionen finder det  ikke nødvendigt formelt at
ændre forslaget;l
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II. Andre tekster

 Titel Reference Politiske
grupper

 eller
parlaments-

udvalg

Mødedok; Procedure Modtagere Kommissionens
reference-

dokument med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

De regionale møder arrangeret af Kommissionen i
1998-1999 vedrørende den fælles fiskeripolitik efter
2002

2000/2070 PECH A5-0332/2000 COS Råd, KOM,  reg.,
medlemsstaternes parl.

fiskeriorganisationer

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

anvendelsen af fællesskabsordningen for fiskeri og
akvakultur i perioden 1996-1998

2000/2069 PECH A5-0333/2000 COS Råd, KOM,  reg.,
medlemsstaternes parl.

fiskeriorganisationer.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Vækst- og beskæftigelsesinitiativet - Finansielle
støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende
små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

2000/2245 EMPL A5-0335/2000 COS KOM, Råd SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Grænsearbejderes situation 2000/2010 EMPL A5-0338/2000 INI KOM, Råd SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Transportinfrastrukturafgifter 2000/2030 RETT A5-0345/2000 INI Råd, KOM,
medlemsstaternes reg.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Evaluering af SLIM: enklere lovgivning for det indre
marked

2000/2115 JURI A5-0351/2000 COS KOM, Råd,
medlemsstaternes reg.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Situationen og fremtidsperspektiverne for unge
landmænd i Den Europæiske Union

2000/2011 AGRI A5-0357/2000 INI KOM, Råd SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Intermodalitet og intermodal godstransport i Den
Europæiske Union

2000/2052 RETT A5-0358/2000 COS Råd, KOM, BEI,
medlemsstaternes reg.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Særberetning nr. 6/99, 7/99, 3/2000 og 7/2000 om
den budgetmæssige gennemførelse af
strukturfondene, med Kommissionens svar

2000/2129 CONT A5-0359/2000 COS KOM, Råd, Revisionsretten SP(2001)550 lKommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Den fælles fiskeripolitik i lyset af den økonomiske
globalisering

2000/2027 PECH A5-0365/2000 INI KOM, Råd SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gennemførelsen af Rådets henstilling 96/694 af 2.
december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og
kvinder i beslutningsprocessen

2000/2117 FEMM A5-0373/2000 COS Råd, KOM, andre
fællesskabsinst.

medlemsstaternes parl.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Gennemførelse af Rådets direktiv 96/59/EF om
bortskaffelse af polychlorbiphenyler og
polychlorterphenyler (PCB/PCT)

2000/2112 ENVI A5-0379/2000 INI KOM, Råd,
medlemsstaternes reg. og

parl.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Trafiksikkerhed: Hovedopgaver i EU - Statusrapport
og prioriteringer af foranstaltninger

2000/2136 RETT A5-0381/2000 COS Råd, KOM, ØSU,
Regionsudv.,

medlemsstaterne

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen
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 Titel Reference Politiske
grupper

 eller
parlaments-

udvalg

Mødedok; Procedure Modtagere Kommissionens
reference-

dokument med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

Beskyttelse af verdens kultur- og naturarv i Den
Europæiske Unions medlemsstater

2000/2036 CULT A5-0382/2000 INI Råd, KOM,
medlemsstaternes reg.
Europarådet, UNESCO

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Status over konkurrenceevnen i EU's træ- og
papirindustri

2000/2159 ITRE A5-0384/2000 COS Råd, KOM,
medlemsstaternes parl.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gennemførelse af direktiv 91/676/EØF om nitrater 2000/2110 ENVI A5-0386/2000 INI Råd, KOM,
medlemsstaternes reg. og

parl.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gennemførelse af direktiv 92/43/EØF om bevaring
af naturtyper samt vilde dyr og planter

2000/2111 ENVI A5-0387/2000 INI Råd, KOM,
medlemsstaternes reg. og

parl.

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Revisionsrettens særberetning nr. 2/2000 om Den
Europæiske Unions bistand til Bosnien-
Hercegovina med henblik på indførelse af fred og
genindførelse af en retsstat, med Kommissionens
svar

2000/2131 CONT A5-0389/2000 COS OHR, OSCE, Råd, KOM,
Revisionsretten

SP(2001)550 lKommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Effektiviteten af Det Europæiske Monetære Instituts
og Den Europæiske Centralbanks forvaltning i
regnskabsåret 1998, med Den Europæiske
Centralbanks svar

2000/2163 CONT A5-0395/2000 COS ECB, Råd, KOM,
Revisionsretten

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Revisionsrettens særberetninger nr. 1/1999 om
støtten til anvendelse af skummetmælk og
skummetmælkspulver til dyrefoder, 2/1999 om
landbrugsreformens indvirkning på kornsektoren,
1/2000 om klassisk svinepest og 8/2000 om
fællesskabsforanstaltninger for afsætning af
smørfedt, med Kommissionens svar

2000/2130 CONT A5-0396/2000 COS KOM, Råd, Revisionsretten SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Kommissionens opfølgningsrapport om de
foranstaltninger, der er truffet i lyset af Europa-
Parlamentets bemærkninger i dets beslutning om
decharge for 1997

2000/2113 CONT A5-0349/2000 DEC KOM, Råd, Revisionsretten SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret
Kriminalitet - Fælles aktion vedrørende gensidig
evaluering af, hvordan de internationale
forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af
organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de
enkelte medlemsstater

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS Råd, KOM,
ansøgerlandenes parl.,

Europarådet

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Ringe gennemførelse af visse miljødirektiver
(PCB/PCT- , habitat- og nitratdirektiverne)

…/… ENVI B5-0556/2000 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen
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 Titel Reference Politiske
grupper

 eller
parlaments-

udvalg

Mødedok; Procedure Modtagere Kommissionens
reference-

dokument med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

Tilfredsstillende gennemførelse af miljødirektiver …/… ENVI B5-0038/2001 …/… Råd, KOM,
medlemsstaternes reg. og

parl.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Den Demokratiske Folkerepublik Korea …/… AFET B5-0560/2000 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Den Demokratiske Folkerepublik Korea …/… AFET B5-0825/2000 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og
Den Demokratiske Folkerepublik Korea

…/… AFET B5-0825/2000 …/… Råd, KOM, reg. i DDF
Korea, USA, Japan, Japon,

KEDO’s bestyrelse

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

FN’s Menneskerettighedskommission …/… Politiske
grupper

B5-0040/2001 …/… Råd, KOM,
medlemsstaternes og

ansøgerlandenes reg. og
parl. KOM, FN’s

generalsekretær og alle
UNCHR’s medlemsstater

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Forbud mod anvendelse af forarmet uran i alle
former for våben

…/… Politiske
grupper

B5-0047/2001 …/… Råd,, KOM,
medlemsstaernes reg.
NATO, USA’s Kongres

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Bangladesh …/… DEVE B5-
0048/2001/rev. 1

…/… Råd, KOM,  Bangladesh’
reg.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Procès mod de tidligere « Khmer Rouge" i
Cambodia

…/… Politiske
grupper

B5-0055/2001 …/… Råd, KOM, DN, ASEAN,
medlemsstaternes reg.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Indførelse af Visaordning i Georgien og Den
Russiske Føderation

…/… Politiske
grupper

B5-0056/2001 …/… Råd, KOM, OSCE,
Georgiens regering og parl.,

Rusland

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Situationen i tyrkiske fængsler …/… Politiske
grupper

B5-0059/2001 …/… Råd, KOM, den tyrkiske
regering, Tyrkiets Store

Nationalforsamling,
Europarådet

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Situationen i Algeriet …/… Politiske
grupper

B5-0066/2001 …/… Råd KOM, algierske parl. og
reg.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Det Internationale Tribunal …/… Politiske
grupper

B5-0060/2001 …/… Råd, KOM,
medlemsstaternes reg.,
ansøgerlandene, FN’s

generalsek.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen
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 Titel Reference Politiske
grupper

 eller
parlaments-

udvalg

Mødedok; Procedure Modtagere Kommissionens
reference-

dokument med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

Jordskælv iSalvador …/… Politiske
grupper

B5-0068/2001 …/…  El Salvadors regering, Den
Lovgivende Forsamling,
PARLACEN, Råd, KOM,

medlemsstaternes
regeringer

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Bangladesh …/… DEVE B5-0004/2001 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Nye muligheder inden for bogproduktionen:
elektroniske udgivelser og print-on-demand

2000/2037 CULT A5-0005/2001 INI Råd, KOM, medlemsstaterne SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Den Europæiske Unions fælles strategi for
Middelhavsområdet, som blev fastlagt på Det
Europæiske Råds møde i Feira den 19. juni 2000

2000/2247 AFET A5-0008/2001 COS Råd, KOM,
medlemsstaternes reg. og
parl., de middelhavslander,

der har underskrevet
Barcelone-aftalen

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Forbindelserne mellem EU og Middelhavsområdet:
Styrkelse af Barcelona-processen

2000/2294 AFET A5-0009/2001 COS Råd, KOM,
medlemsstaternes reg. og
parl., de middelhavslander,

der har undertegnet
Barcelona-aftalen

SP(2001)550 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Den Tværfaglige Gruppe vedrørende Organiseret
Kriminalitet - Fælles aktion vedrørende gensidig
evaluering af, hvordan de internationale
forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af
organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de
enkelte medlemsstater

1999/0916 LIBE A5-0398/2000 COS Råd  KOM,
ansøgerlandenes parl.,

Europarådetope

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Plan for fred, fremgang og styrkelse af staten, den
såkaldte "Columbia-plan"

…/… DEVE B5-0002/2001 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Plan for fred, fremgang og styrkelse af staten, den
såkaldte "Columbia-plan"

…/… DEVE B5-0003/2001 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Colombia-planen og støtte til fredsprocessen i
Colombia

…/… DEVE B5-0087/2001 …/… Råd, KOM, gvt Colombias
reg.

SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen

Colombia-planen og støtte til fredsprocessen i
Colombia

…/… Politiske
grupper

B5-0088/2001 …/… …/… SP(2001)550 Kommissionen agter ikke at fremkomme
med en reaktion efter afstemningen



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 32
Type: http:

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

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:alison.imrie@esc.eu.int
New: mailto:alison.imrie@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:carmen.avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int
New: mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:julius.langendorff@esc.eu.int
New: mailto:julius.langendorff@cese.europa.eu

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 36
Type: mailto

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

Page: 37
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 41
Type: mailto

Old: mailto:maarit.laurila@esc.eu.int
New: mailto:maarit.laurila@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

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