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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 19/01 MEP-medarbejdernes e-mailadresser

Nr. 20/01 Åbningstider og drift af restauranter mv. i Bruxelles, Strasbourg og
Luxembourg i sommerperioden

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

Et spansk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

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

Gorka  KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES)

var udnævnt til medlem af det baskiske parlament.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 8, stk. 4, er hans mandat som medlem af
Europa-Parlamentet ophørt med virkning fra den 8. juni 2001.

* * *

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

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

Miquel MAYOL I RAYNAL

var valgt i stedet for Gorka KNÖRR BORRAS (Verts/ALE-ES) med virkning fra den 8. juni
2001.

* * *
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Mandatophør for fire italienske medlemmer af Europa-Parlamentet

På mødet den 12. juni 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

� Silvio BERLUSCONI (PPE-DE) var udnævnt til ministerpræsident for Den Italienske
Republik, og at

� Umberto BOSSI (TDI), Rocco BUTTIGLIONE (PPE-DE) og Gianfranco FINI (UEN)
var udnævnt til medlemmer af den italienske regering.

Parlamentet har konstateret, at disse hverv er uforenelige med medlemskab af Europa-Parlamentet,
jf. forretningsordenens artikel 8, stk. 4, og at mandaterne som følge heraf er blevet ledige med
virkning fra den 11. juni 2001.

* * *

Mandatophør for to italienske medlemmer af Europa-Parlamentet

På mødet den 13. juni 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

� Vittorio SGARBI (PPE-DE) og

� Guido VICECONTE (PPE-DE)

var udnævnt til medlemmer af den italienske regering.

Parlamentet har i overensstemmelse med forretningsordenen konstateret, at deres mandater er blevet
ledige med virkning fra den 11. juni 2001.

* * *
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Mandatophør for seks italienske medlemmer af Europa-Parlamentet

På mødet den 14. juni 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

- Paolo BARTOLOZZI
var valgt i stedet forSilvio BERLUSCONI (PPE-DE) med virkning fra den 14 juni 2001;

- Mario BORGHEZIO
var valgt i stedet for Umberto BOSSI (TDI) med virkning fra den 14 juni 2001;

Massimo CORSARO
var valgt i stedet for Gianfranco FINI (UEN) med virkning fra den 14 juni 2001;

- Domenico MENNITTI
var valgt i stedet for Guido VICECONTE (PPE-DE) med virkning fra den 14 juni 2001;

- Paolo PASTORELLI
var valgt i stedet for BUTTIGLIONE (PPE-DE) med virkning fra den 14 juni 2001;

- Giacomo SANTINI
var valgt i stedet for Vittorio SGARBI (PPE-DE) med virkning fra den 14 juni 2001.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 02.07.2001)

Mogens Camre Oversættelse af regler for transport af farligt gods E-1448/01

Mogens Camre Advokaters fri udveksling af tjenesteydelser -
honorar for rejsetidsspilde

E-1449/01

Alexandros Alavanos Den græske stats kontrakt med det selskab, der
forvalter Athens lufthavn

E-1450/01

Alexandros Alavanos Vejtransport af farligt gods E-1451/01

Alexandros Alavanos Virksomheder der udlejer arbejdskraft E-1452/01

Alexandros Alavanos Registrering af arbejdsulykker og erhvervssygdomme E-1453/01
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Daniel Hannan Støtte til studier E-1455/01

Daniel Hannan Sæler E-1456/01

Daniel Hannan Disciplinære sanktioner over for medarbejdere E-1457/01

Philip Bushill-Matthews og
Caroline Jackson

Biologisk behandling af biologisk nedbrydeligt affald E-1458/01

Christopher Heaton-Harris Budgetpost A-3022 E-1459/01

Christopher Heaton-Harris Budgetpost A-3022 E-1460/01

Marjo Matikainen-Kallström Midler til forskning i nuklear energi i det sjette
rammeprogram for forskning

E-1461/01

Piia-Noora Kauppi En diabetikers erhvervelse af et kørekort til
kategori C

E-1462/01

Robert Goebbels Ulovligt fiskeri i Mauretaniens eksklusive
økonomiske zone

E-1463/01

Robert Goebbels Ulovligt fiskeri i Mauretaniens eksklusive
økonomiske zone

E-1464/01

Bruno Gollnisch Svindel med timeshare-projekter E-1465/01

Guido Podestà Overgreb mod de kulturelle traditioner i Afghanistan E-1466/01

Guido Podestà Utilpassethed blandt unge - Italien E-1467/01
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Guido Podestà Kvindernes vilkår og samfundssituationen i
Afghanistan

E-1468/01

Guido Podestà Kvindernes vilkår og samfundssituationen i
Afghanistan

E-1469/01

Cristiana Muscardini Tilbagestående retsvæsen E-1470/01

Cristiana Muscardini Israelske gebyrer E-1471/01

Cristiana Muscardini Økonomisk støtte til den palæstinensiske
selvstyremyndighed

E-1472/01

Erik Meijer Hindring af informationsspredning om overholdelse
af EU-bestemmelser og støtte som følge af nationale,
regionale og lokale bestemmelser om
hemmeligholdelse

E-1473/01

Bart Staes Tyske kemiske våben i Tyrkiet E-1474/01

Bart Staes Offentlighed omkring EU-dokumenter E-1475/01

Baroness Sarah Ludford Ne bis in idem "forbud mod dobbelt strafferetlig
forfølgelse"

P-1476/01

Rainer Wieland Racisme i Nederlandene E-1477/01

Rainer Wieland Racisme i Nederlandene E-1478/01

Rainer Wieland Oversættelse af ansøgningsformularer E-1479/01

Alexandros Alavanos Øget risiko for brande i Grækenland E-1480/01

Glenys Kinnock Fiskeriaftalen mellem EU og Sydafrika E-1481/01

Glyn Ford Præster og arbejdsrettigheder i UK E-1482/01

Elspeth Attwooll Forskning og forsøg med brug af primater E-1483/01

Concepció Ferrer Catalansk og Det Europæiske Sprogår E-1484/01

Robert Goebbels Identitetskontrol i Charles de Gaulle-lufthavnen E-1485/01

Robert Goebbels Identitetskontrol i Charles de Gaulle-lufthavnen E-1486/01

Jean-Claude Martinez Svindel med kød- og benmel E-1487/01

Jean-Claude Martinez Svindel med kød- og benmel E-1488/01

Giovanni Pittella Ansættelse af personale på Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked

E-1489/01

Karl von Wogau Ligestilling mellem skoler i andre medlemsstater på
skattefradragsområdet

E-1490/01
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Jannis Sakellariou Anvendelsen af betegnelsen "naturlæge"
(Heilpraktiker) i Grækenland

E-1491/01

Chris Davies Phthalater i legetøj E-1492/01

Chris Davies Forvaltning af bionedbrydeligt affald E-1493/01

Chris Davies Tuberkulosetruslen E-1494/01

Chris Davies Dyreforsøg og den kemiske strategi E-1495/01

Raimon Obiols i Germà Trojkaens rejse til Algeriet E-1496/01

Raimon Obiols i Germà Trojkaens rejse til Algeriet E-1497/01

Laura González Álvarez Opførelse af nye start- og landingsbaner i lufthavnen
Barajas i Madrid

E-1498/01

Gerhard Hager Program med henblik på styrkelse af den økonomiske
konkurrenceevne i grænseregionerne

P-1499/01

Emmanouil Bakopoulos Sultestrejke blandt tyrkiske fængselsindsatte P-1500/01

Anneli Hulthén Sjældne sygdomme P-1501/01

Jacqueline Foster Finansiering af Galileo-
satellitnavigationssystemprojektet

P-1502/01

Chris Davies Hvidbog om kemikaliepolitik P-1503/01

Patricia McKenna Transport af dyr P-1504/01

Joan Colom i Naval Quebec-aftalen og forbindelserne EU-MERCOSUR P-1505/01

Gabriele Stauner OLAF-dokumenter vedrørende smørskandalen P-1506/01

Pere Esteve Videreførelse af finansieringen af visse planer for
forbedring af kvaliteten og fremme af afsætningen af
nødder og/eller johannesbrød, der godkendtes i 1990

P-1507/01

Torben Lund Atomaffald P-1508/01

Avril Doyle Forskning i antibiotika P-1509/01

Gunilla Carlsson Rådsformandens udtalelser i Nordkorea P-1510/01

Jeffrey Titford Ny ordning for import af bananer P-1511/01

Daniela Raschhofer Aldersgrænse i forbindelse med udvælgelsesprøve
KOM/A/6/01 (2000/C 110 A/03) om ansættelse af
administrationschefer

E-1512/01

Gabriele Stauner Stillingsfortegnelse for Kontoret for Bekæmpelse af
Svig OLAF

E-1513/01
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Stavros Xarchakos Sangkonkurrencen "Eurovision" E-1514/01

John Purvis Religionsstriden i Molukker-provinsen i Indonesien E-1515/01

John Purvis Definition af små og mellemstore virksomheder E-1516/01

Glyn Ford Udsættelse af valg til Europa-Parlamentet E-1517/01

Glyn Ford Tildeling af licenser til frie minearbejdere i Dean
skoven

E-1518/01

Jacqueline Foster Galileo-satelitnavigationprojektet E-1519/01

Martin Callanan "BP British Trent"-tragedien - tredjelandes
forpligtelser til at samarbejde med det europæiske
retssystem

E-1520/01

Fernando Fernández Martín Projekt for vedvarende energi på El Hierro-øen (De
Kanariske Øer)

E-1521/01

Luciano Caveri Skadelig urtemedicin, der bruges ved slankekure E-1522/01

Luciano Caveri Kemiske og bakteriologiske våben E-1523/01

Bartho Pronk Svensk erhvervslivs forskelsbehandling af EU-
borgere

E-1524/01

Bartho Pronk og Ria Oomen-
Ruijten

Den nederlandske regerings planer om at standse
udbetaling af socialsikringsydelser i henhold til loven
om socialsikringstillæg

E-1525/01

Hanja Maij-Weggen Transport af dyr ad søvejen E-1526/01

Ilda Figueiredo Forfalskning af vin i det vestlige Portugal E-1527/01

Ilda Figueiredo Pilotundersøgelse fra EUROSTAT E-1528/01

Alexander Radwan Støttetildeling i regioner, der grænser op til
ansøgerlande

P-1529/01

Bart Staes Langvarige procedurer ved trafikulykker i tredjelande P-1530/01

Roger Helmer Det sjette rammedirektiv P-1531/01

Luciana Sbarbati Sikkerhed på arbejdspladsen P-1532/01

Jens-Peter Bonde Kommissionens holdning til atomkraft E-1533/01

Ioannis Souladakis Bekæmpelse af produktionen af indisk cannabis og
opium i Libanon

E-1534/01

Ioannis Souladakis Bekæmpelse af produktionen af indisk cannabis og
opium i Libanon

E-1535/01
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John McCartin Uafhængige tv-stationer E-1536/01

John McCartin Kosovo-albanske fanger i Serbien E-1537/01

Daniel Hannan Import af køretøjer (UK) E-1538/01

Erik Meijer Betydningen af det voksende behov for grundstoffet
coltan til mobiltelefoner for fortsættelsen af
borgerkrigen i Congo-Kinshasa

E-1539/01

Erik Meijer Tvangsarbejde og udnyttelse i det østlige Congo-
Kinshasa i forbindelse med udvinding af råstoffet
coltan til mobil telefoni

E-1540/01

Erik Meijer Forebyggelse af kvægsygdomme ved større
iagttagelse af de biologiske love

E-1541/01

Erik Meijer Alternative og supplerende foranstaltninger for
hurtigere at bringe mund- og klovsygeepidemien til
ophør

E-1542/01

Erik Meijer Finansielle foranstaltninger for at begrænse t
transport af kvæg og kød og forhindre at støtte
tilskynder til unødvendig handel

E-1543/01

Raina Echerer EF-forordning om ubundtet adgang til
abonnentledninger

P-1544/01

Glenys Kinnock Belgisk forbud mod duetransporter P-1545/01

Peter Sichrovsky Den franske "About"-lov P-1546/01

Pierre Jonckheer Anlæg af landevej CN-101 (tidligere GU-117) i
lokaliteten Carrascosa de Henares

P-1547/01

Emilia Müller Etablering af yachthavne i Grækenland E-1548/01

Alexandros Alavanos 20% bøde for støtte til tobaksproduktion i 1997 i
Serres amt (Grækenland)

E-1549/01

Alexandros Alavanos Installation af radar på Ipsario-bjerget på Thasos E-1550/01

Alexandros Alavanos Vindmøllepark i et fredet område i Lakonia E-1551/01

Terence Wynn Franske skattebestemmelser for udenlandske
livsforsikringer

E-1552/01

María Rodríguez Ramos Bygning af et kraftvarmeværk i Tordesillas i Spanien E-1553/01

María Rodríguez Ramos Bygning af et kraftvarmeværk i Tordesillas i Spanien E-1554/01

María Rodríguez Ramos Bygning af et kraftvarmeværk i Tordesillas i Spanien E-1555/01
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Rosa Miguélez Ramos Evaluering af fællesskabsinitiativet PESCA E-1556/01

Ian Hudghton Genetiske modificerede fisk P-1557/01

Esko Seppänen Antallet af Parlamentets medlemmer og udvidelsen P-1558/01

Olivier Dupuis Observatørstatus for Taiwan i WHO P-1559/01

Michl Ebner Dolomitterne som verdenskulturarv E-1560/01

Robert Sturdy Forbrænding vs. udsmeltning i Det Forenede
Kongerige

E-1561/01

Stephen Hughes Informationer med henblik på planlægning og
evaluering af projekter

E-1562/01

Patricia McKenna Anlæg af en sportsby ved Cecebre-reservoiret i
kommunen Avegondo i Spanien

E-1563/01

Michl Ebner Ophævelse af tosprogetheden i Istrien E-1564/01

Ewa Hedkvist Petersen Mangelfuld statistik om alkoholrelaterede ulykker E-1565/01

Pervenche Berès Skatte- og afgiftsmæssig forskelsbehandling på grund
af hjemsted

E-1566/01

Adriana Poli Bortone Korridor 8 P-1567/01

Hiltrud Breyer Anvendelse og ændring af direktiv 96/82/EF og
96/61/EF

E-1568/01

Hiltrud Breyer Vurderingen af farerne ved pyrotekniske genstande i
EU

E-1569/01

Marie Isler Béguin EU-program til fordel for Tjernobyl-ofrene E-1570/01

Luciano Caveri Europæiske retsregler for spillekasinoer E-1571/01

Luciano Caveri Ansættelse af midlertidige ansatte i OLAF E-1572/01

Luciano Caveri Alpetroppernes tilstedeværelse i Den Europæiske
Unions militære organer

E-1573/01

Luciana Sbarbati Bortskaffelse af affald: folkesundhed og
miljøindvirkning

E-1574/01

Lousewies van der Laan Renovering af Berlaymontbygningen E-1575/01

Astrid Thors Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet samt
børnearbejde i Tyrkiet

E-1576/01
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Georg Jarzembowski Fortolkning af artikel 2, andet led, i forordning om
fælles handelsnormer for sardinkonserves af 21. juni
1989

P-1577/01

Linda McAvan Femte rammeprogramsprojekter i Yorkshire og
Humberside

P-1578/01

Adeline Hazan Ret til familiesammenføring P-1579/01

Cecilia Malmström Néjib Hosni, fængslet på grund af sin politiske
overbevisning i Tunesien

P-1580/01

Juan Naranjo Escobar De seneste begivenheder i Angola P-1581/01

Helle Thorning-Schmidt Arbejderbeskyttelse mod organiske opløsningsmidler E-1582/01

Anne Jensen EU-licitation af orgler E-1583/01

Nirj Deva Badevand i Frankrig E-1584/01

John Cushnahan Forslag om en EU-politistyrke og et EU-
grænsebeskyttelsesværn

E-1585/01

Cecilia Malmström Miljølovgivning i Ungarn E-1586/01

Rosa Miguélez Ramos Forbud mod drivgarn E-1587/01

Adeline Hazan Ret til familiesammenføring E-1588/01

Cristiana Muscardini Årsager til den stigende forekomst af kræftsvulster E-1589/01

Frank Vanhecke Cypern-spørgsmålet E-1590/01

Frank Vanhecke Pluralisme i medierne E-1591/01

Ilda Figueiredo Modulering af landbrugsstøtten E-1592/01

Konstantinos Hatzidakis Finansiering af parkeringspladser i Athen under den
anden og den tredje fællesskabsstøtteramme

P-1593/01

Luckas Vander Taelen Gare du Luxembourg i Bruxelles og fri bevægelighed
for tjenesteydelser

P-1594/01

Francesco Speroni Krav om forevisning af legitimation i strid med
Schengen-aftalen

P-1595/01

Andre Brie C-våben-konventionen P-1596/01

Klaus-Heiner Lehne Europa-Kommissionens svar på skriftlig forespørgsel
E-0194/01 om "Ijzeren Rijn"-strækningen

E-1597/01

Andre Brie Phare-programmets fremtid i Bosnien-Hercegovina E-1598/01
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Christos Zacharakis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
fordømmelse af Tyrkiet

P-1599/01

Toine Manders Forskelsbehandling på grund af alder i en prøve til
Domstolen

P-1600/01

Hiltrud Breyer Det tysk-franske grænseområde: støjgener på grund
af fyrværkeri

E-1601/01

Raina Echerer Kommissionens beslutning af 29. juni 2000 E-1602/01

Konstantinos Hatzidakis Den græske regerings forudbetaling af midler fra den
tredje fællesskabsstøtteramme i form af
statsobligationer

E-1603/01

Alexandros Alavanos Dom mod Tyrkiet afsagt af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol

E-1604/01

Juan Naranjo Escobar Et europæisk politikorps E-1605/01

Juan Naranjo Escobar Ændringer af antallet af studerende på de højere
uddannelser

E-1606/01

Juan Naranjo Escobar Nye foranstaltninger til bekæmpelse af
narkotikamisbrug

E-1607/01

Piia-Noora Kauppi Indvirkningerne af Berlusconis valgprogram på
euroområdets stabilitet

E-1608/01

Jonas Sjöstedt Maltesisk som officielt EU-sprog E-1609/01

Jonas Sjöstedt Maltesisk som et af EU's officielle sprog E-1610/01

Jonas Sjöstedt Støtte til European Movement på Malta E-1611/01

Jonas Sjöstedt Finansiering af EU-kampagner på Malta E-1612/01

Jonas Sjöstedt Malta og fugledirektivet E-1613/01

Jonas Sjöstedt Personkontrol af tjenestemænd, som har adgang til
fortrolige dokumenter

E-1614/01

W.G. van Velzen "En regeringer bør have ret til at forhindre statsejede
udenlandske virksomheder i at overtage sin
privatiserede virksomheder"

P-1615/01

James Provan Omkostningerne ved ombygningen af Berlaymont-
Bygningen

E-1616/01

Jorge Hernández Mollar Støtte til opførelse af anlæg til sortering og
behandling af letemballage

E-1617/01
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Jorge Hernández Mollar Fællesskabsbestemmelser til støjbekæmpelse E-1618/01

Jorge Hernández Mollar Byen Malagas ansøgning om at blive hjemsted for
EU's fremtidige agentur for sikkerhed til søs

E-1619/01

Salvador Garriga Polledo Statut for europæiske foreninger E-1620/01

Salvador Garriga Polledo Lotteri til redning af den europæiske kunstarv E-1621/01

Salvador Garriga Polledo Straf for folkedrab i Rwanda E-1622/01

Michl Ebner Anerkendelse af terapihuler som helbredende huler E-1623/01

Michl Ebner Forslag om støtte til anvendelse af biokraftstof E-1624/01

Joachim Wuermeling Kommissionens initiativ vedrørende tjenesteydelser E-1625/01

Konstantinos Hatzidakis Standardisering og støtte til olivenolie E-1626/01

Alexandros Alavanos Støtteprogrammer for at erstatte tobaksdyrkning med
andre afgrøder

E-1627/01

Christos Zacharakis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom
mod Tyrkiet

E-1628/01

Caroline Jackson EU-støtte til forskning, der involverer primater E-1629/01

Glenys Kinnock Hvidbogen om nye styreformer i EU E-1630/01

Glenys Kinnock Hvidbogen om nye styreformer i EU E-1631/01

Piia-Noora Kauppi Finansiering af udviklingen af vedvarende
energikilder

E-1632/01

Chris Davies Patientinformation om medicin E-1633/01

Rosa Miguélez Ramos Gennemførelsen af EF-initiativerne i perioden 1994-
1999

E-1634/01

Pere Esteve Køb af fast ejendom på Mallorca E-1635/01

Juan Naranjo Escobar Det indre realkreditmarked E-1636/01

Robert Goebbels Beslutning truffet af Økofin-Rådet i Versailles E-1637/01

Robert Goebbels Beslutning truffet af Økofin-Rådet i Versailles E-1638/01

Robert Goebbels Tidlig forsyning med euro E-1639/01

Robert Goebbels Tidlig forsyning med euro E-1640/01

Robert Goebbels Fastsættelse af gaspriserne E-1641/01
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Erik Meijer Prisstigninger og krav om skattelettelser som følge af
den stigende eksport af olieprodukter til Amerika

E-1642/01

Erik Meijer Pludselig indførelse af dårligt begrundede betalinger
for voicemail-tjenester ved det nederlandske
telefonselskab KPN

E-1643/01

Margrietus van den Berg og
Dorette Corbey

Habitatdirektivet og afgørelsen om den fremtidige
udnyttelse af Vadehavet

E-1644/01

José Ribeiro e Castro Ekstraordinær omstillingsstøtte til fiskerflåden på
grund af sammenbruddet af forhandlingerne om
fiskeriaftalen mellem EU og Marokko

E-1645/01

José Ribeiro e Castro Østtimor - Ingen retfærdig domfældelse af morderne E-1646/01

Ilda Figueiredo Samarbejdsudvalg og afskedigelser E-1647/01

Ilda Figueiredo Støtte til fiskere og redere i perioder med stop for
fiskeri af hensyn til fiskebestandene eller på grund af
vejrlig

E-1648/01

Elmar Brok og José Salafranca
Sánchez-Neyra

EU-delegation ved Golfens Samarbejdsråd i Riyadh E-1649/01

John Cushnahan Nigerias deltagelse i fredsbevarende opgaver E-1650/01

John Cushnahan Rusland undlader til stadighed at opfylde sine løfter E-1651/01

John Cushnahan De Olympiske Lege i 2008 E-1652/01

Neil MacCormick Tilbagelevering af ejendom i ansøgerlandene E-1653/01

Neil MacCormick Dyrevelfærd og gåseleverpostej E-1654/01

Pere Esteve Dobbelt skatteunderskud på Balearerne E-1655/01

Raimon Obiols i Germà Illoyal konkurrence inden for skatteområdet
("Harmful Tax Competition")

E-1656/01

Antonios Trakatellis Forsinkelse af projektet med Egnatia-vejen under den
anden fællesskabsstøtteramme og gennemførelse
med finansiering fra den tredje
fællesskabsstøtteramme

E-1657/01

Jan Andersson Virksomheders sociale ansvar P-1658/01

Françoise Grossetête EF-regler om beskyttelse af virksomhedsjuristers
tavshedspligt

P-1659/01

Minerva Malliori Afskovning af den tropiske regnskov ved Amazonas P-1660/01
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Emilio Menéndez del Valle Idømmelse af fængselstraf til ægyptisk-
nordamerikansk sociolog

P-1661/01

José Ribeiro e Castro Usikkerhed i Sydafrika og mord på medlemmer af
det portugisiske samfund i dette land.

P-1662/01

Ulla Sandbæk Den danske jobrotationsordning P-1663/01

Francesco Fiori Uensartetheder på det indre marked for elektrisk
energi

P-1664/01

Juan Ojeda Sanz Transport af kunstværker P-1665/01

Luigi Cocilovo Manglende overholdelse af direktiv 85/337/EØF og
97/11/EØF

P-1666/01

Jan Mulder Fælles bestemmelser for beskyttelse af nye
plantesorter

E-1667/01

Ulla Sandbæk Tilpasning af landenes pensionssystemer E-1668/01

Gerhard Schmid Kørelys og lygtetændingsautomatik E-1669/01

Stavros Xarchakos Respekt for pomakernes og sigøjnernes kulturelle
identitet i det græske Trakien

E-1670/01

Stavros Xarchakos Respekt for pomakernes og sigøjnernes kulturelle
identitet i det græske Trakien

E-1671/01

Jacqueline Foster Defibrillatorer på kortdistancefly E-1672/01

Jacqueline Foster Piloter over 60 år E-1673/01

Chris Davies ILO-konferencen - juni 2001 E-1674/01

Per-Arne Arvidsson Kernekraft og klimaændring E-1675/01

Jaime Valdivielso de Cué Skibsbygning E-1676/01

Rosa Miguélez Ramos Omdefinering af NUTS E-1677/01

Rosa Miguélez Ramos Transportnet og fysisk planlægning E-1678/01

Isidoro Sánchez García Tilkendegivelser vedrørende strukturfondsmidler til
spanske regioner

E-1679/01

Benedetto Della Vedova EDF's køb af en andel i Montedison A/S E-1680/01

Bart Staes Ledige stillinger ved kontoret for teknisk bistand i
forbindelse med Socrates-programmet

E-1681/01

Bart Staes Sprogdiskriminering ved kontoret for teknisk bistand
i forbindelse med Socrates-programmet

E-1682/01
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José Ribeiro e Castro Utryghed i Sydafrika. Mord på medlemmer af det
portugisiske samfund

E-1683/01

Marit Paulsen Malariavaccine E-1684/01

Christoph Konrad Konkurrencepåvirkende tildeling af CEMT-
tilladelser

E-1685/01

Ilka Schröder Videoovervågning af børnehaver E-1686/01

Antonios Trakatellis Spørgsmål annulleret E-1687/01

Renato Brunetta Electricité de Frances køb af 20% af Montedison P-1688/01

Alexandros Alavanos Retsgyldigheden af udbuddet om privatisering af
Olympic Airways

P-1689/01

Jean-Claude Fruteau Samhørighedspolitik P-1690/01

Sérgio Marques Gennemførelsen af Poseima-programmet på Madeira
og det nye retsgrundlag for randområderne i EU

P-1691/01

Gerhard Schmid Det Europæiske Politiakademis arbejde E-1692/01

Adriana Poli Bortone Gallipolis kystzone og Isola di Sant'Andrea E-1693/01

Astrid Thors Hvidbog om ungdomspolitik E-1694/01

Mihail Papayannakis Vandreservoirer på de ægæiske øer P-1695/01

Caroline Jackson Eventuelt hvalreservat i det sydlige Stillehav E-1696/01

Michl Ebner Støtte til biler der kører på hydrogen E-1697/01

Alexandros Alavanos Udsættelse af anvendelsen af den nye forordning om
bomuld

E-1698/01

Konstantinos Hatzidakis Den dårlige kvalitet af det faste telefonnets
tjenesteydelser i Grækenland

E-1699/01

Stavros Xarchakos Praksis fulgt af "EURONEWS" E-1700/01

Stavros Xarchakos Beskyttelse af ponyerne på Skiros E-1701/01

Philip Bushill-Matthews Bevillinger til demonstrationer E-1702/01

Glyn Ford Beskatning af automobiler E-1703/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Udvælgelsesprocedure for forsknings- og
udviklingsprojekter 2002-2006

E-1704/01

Fernando Fernández Martín Betalingsmidler E-1705/01
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Laura González Álvarez Losseplads med farligt affald hos virksomheden
Española del Zinc S.A. (Cartagena, Spanien)

E-1706/01

Laura González Álvarez Linjeføring af vejstrækningen Vic - Olot (Katalonien
- Spanien)

E-1707/01

Heidi Hautala Salg og fremstilling af skråtobak i strid med
direktivet

E-1708/01

Olivier Dupuis Mount Kailash E-1709/01

Jean-Claude Fruteau Samhørighedspolitikken og regionerne i den yderste
periferi

E-1710/01

Paolo Costa og andre Electricité de Frances erhvervelse af en kapitalandel
på 3,9% i Montedison

E-1711/01

Margrietus van den Berg Menneskesmugling af unge fodboldspillere E-1712/01

Erik Meijer Tømning af en af Nederlandene beskyttet
muslingebanke i Vadehavet af fiskere med tysk
tilladelse

E-1713/01

Erik Meijer Forskellige behov i forbindelse med rentesatser som
følge af forskellig og tidsmæssig forskudt økonomisk
udvikling i forskellige områder

E-1714/01

Erik Meijer Spændingerne mellem euroen som fælles valuta og
de stadig større forskelle mellem pensionsreserverne
i de enkelte medlemsstater

E-1715/01

Erik Meijer Muligheden for efter indførelsen af euroen at
genoprette stabiliteten gennem indførelse af særlige
rentesatser

E-1716/01

Erik Meijer Beskyttelse af europæiske produkter mod
amerikanske handelsfordele som følge af afvisningen
af Kyoto-klimaaftalen

E-1717/01

Erik Meijer Forskellige fortolkninger i de enkelte medlemsstater
for så vidt angår deltagelse eller udelukkelse af
individuelle revisorer og miljørevisorer i forbindelse
med anvendelse af EMAS-ordningen

E-1718/01

Ari Vatanen Hvidbog om EU's ungdomspolitik P-1719/01

Hanja Maij-Weggen Fællesskabsstøtte til Biomedical Primate Research
Centre (B.P.R.C.) i Rijswijk

P-1720/01

Ilda Figueiredo Nettooverførsler på budgettet P-1721/01
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Jonas Sjöstedt Fejl ved behandlingen af udligningsbidrag i
forbindelse med fåreavl

P-1722/01

Willi Görlach Farer for den europæiske vinavl som følge af vinlus P-1723/01

Dana Scallon Landmænd i Europa P-1724/01

Alexander de Roo Struktur- og tidsplan for en europæisk energiafgift
via tættere samarbejde

P-1725/01

Mihail Papayannakis Uddannelse af søfolk E-1726/01

John Bowis Sjældne sygdomme E-1727/01

Andrew Duff Cypern E-1728/01

Andrew Duff Cypern E-1729/01

Caroline Jackson Spørgsmål annulleret E-1730/01

Isidoro Sánchez García Liberalisering af sektoren for brændstoffer E-1731/01

Isidoro Sánchez García Indkøbscentre (illoyal konkurrence) E-1732/01

Laura González Álvarez Hvidbog om EU's ungdomspolitik E-1733/01

Christine De Veyrac Foranstaltninger til fremme af gensidig anerkendelse
af kvalifikationer

E-1734/01

Cristiana Muscardini Ligevægt i kvinders og mænds deltagelse i
beslutningsprocessen

E-1735/01

Erik Meijer Anvendelse af det schweiziske finansieringssystem
med sigte på at flytte transport ad landevej over til
jernbanetransport

E-1736/01

Erik Meijer Urentable investeringer og varig kapacitetsmangel
inden for godstransporten ad jernbane mellem
Nederlandene og Italien

E-1737/01

Erik Meijer Fortsat mangel på koordinering af godstransporten ad
jernbane og hindring af hurtige transporter
Amsterdam-Milano

E-1738/01

Bart Staes Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og NMD-
initiativet

E-1739/01

Bart Staes "Illegale" belgiske visa og pas E-1740/01

Anne Jensen Implementering af direktiv 97/81/EF om
deltidsarbejde

P-1741/01

Gorka Knörr Borràs Luftfart P-1742/01
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Paul Lannoye Rådets henstilling 1999/519/EF (elektromagnetiske
felter)

P-1743/01

Joachim Wuermeling Faste fridage E-1744/01

Alexandros Alavanos Ralleios-gymnasiet i Piræus E-1745/01

Alexandros Alavanos Færdiggørelse af hospitalerne i Katerini og Pirgos
samt på Korfu

E-1746/01

Emmanouil Bakopoulos og
Dimitrios Koulourianos

Tyrkiske undersøgelser i Ægæerhavet E-1747/01

José García-Margallo y Marfil Koncernen Grupo Villar Mir y EnBW's overtagelse
af kontrollen med Hidrocantábrico

E-1748/01

José García-Margallo y Marfil Meddelelse om EU-interne investeringer E-1749/01

José García-Margallo y Marfil EU-interne investeringer E-1750/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Støtte til tørrede frugter E-1751/01

Isidoro Sánchez García Annullering af hvidbogen om Den Europæiske
Unions ungdomspolitik

E-1752/01

Paul Lannoye Forarmet uran E-1753/01

Alexander de Roo Grøn elektricitet i Nederlandene E-1754/01

Dorette Corbey og Margrietus
van den Berg

Muslingebanker i den tyske del af Vadehavet E-1755/01

Ilda Figueiredo Oversvømmelser i Portugal E-1756/01

Ilda Figueiredo Støtte til de olivendyrkere, som har været ofre for de
ugunstige vejrforhold i Portugal

E-1757/01

Ilda Figueiredo Forskelsbehandling ved ansættelse i den offentlige
sektor

E-1758/01

Brian Simpson Lygter standardudstyr på nye cykler E-1759/01

Antonios Trakatellis Miljølovgivning: Opfyldelse af Domstolens dom i
sag C-387/97 og de græske myndigheders betaling af
en tvangsbøde

P-1760/01

Niall Andrews Ratifikationen af Cotonou-partnerskabsaftalen P-1761/01

Michael Cashman Import af kød P-1762/01

Albert Maat Mishandling af en militærnægter i Turkmenistan P-1763/01
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Helena Torres Marques Det frivillige arbejdes økonomiske værdi P-1764/01

Glenys Kinnock Zimbabwe P-1765/01

Chris Davies Cyperns tiltrædelse P-1766/01

Bart Staes Lufthavnen ved Charleroi: offentlig støtte og
overholdelse af konkurrencereglerne

P-1767/01

Juan Naranjo Escobar Samarbejde med Latinamerika på narkotikaområdet P-1768/01

Luciana Sbarbati Det elektroniske marked og beskyttelse af
oprindelsesbetegnelser

P-1769/01

Mary Banotti Rent antibiotisk pulver - offentliggørelse af
forskningsresultater

P-1770/01

Mogens Camre Statsstøtte til vindmøller E-1771/01

Mogens Camre Arbejdsmiljøforhold E-1772/01

Mogens Camre Overholdelse af dyreetiske regler i BPRC E-1773/01

Ursula Stenzel Den tyske emballageforordning - handelshindring for
drikkevareemballage

E-1774/01

Reinhard Rack Den tyske emballageforordning - utilstrækkelig
beskyttelse af de frie varebevægelser og
drikkevareimportører

E-1775/01

Paul Rübig Den tyske emballageforordning - handelshindring for
drikkevareimportører

E-1776/01

Paul Rübig Truende handelshindring for drikkevareerhvervet ved
leverancer til Tyskland

E-1777/01

Gerhard Schmid Indretning af et spillekasino på Zelezna Ruda
banegården (Böhmisch Eisenstein)

E-1778/01

Concepció Ferrer Mekanismer for teknisk bistand til Kina E-1779/01

Juan Naranjo Escobar Samarbejde med Latinamerika i narkotikaspørgsmål E-1780/01

Carlos Carnero González Ønske om nye oplysninger om opførelsen af en
industripark i et beskyttet fugleområde i kommunen
San Fernando de Henares i Spanien

E-1781/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Rapport om øregionerne E-1782/01

Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya

Uddannelseskurser med henblik på integration på
arbejdsmarkedet

E-1783/01
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Olivier Dupuis Dom over professor Saad Eddin Ibrahim E-1784/01

Erik Meijer Aftagende sikkerhed på havet som følge af en for
lille bemanding på skibe

E-1785/01

Erik Meijer Den fortsatte og stigende illegale import af reptiler
fra Madagaskar

E-1786/01

Ilda Figueiredo Portugals keramikindustri E-1787/01

Stavros Xarchakos Forbud mod musik og sang i Afghanistan E-1788/01

Jaime Valdivielso de Cué Forbrugerbeskyttelse E-1789/01

Fernando Fernández Martín Traditionelle AVS-bananleverandører E-1790/01

Roberta Angelilli Klage til Menneskerettighedskommissionen E-1791/01

* * *
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SPØRGETID (B5-0171/01) den 12. og 13. juni 2001

20 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Uregelmæssigheder i forbindelse med SENSUS- og
EUROPOLIS-projekterne

H-0437/01

Nelly MAES Politisk dialog med Tyrkiet H-0439/01

Guido PODESTÀ Tosprogethed i Istrien H-0444/01

Josu ORTUONDO
LARREA

Omlægning af fiskeriindsats, øget brug af bundgarn, der
gør indhug i gydebestanden

H-0446/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Debatten om reform af traktaterne H-0453/01

Herman SCHMID Politiaktioner under topmødet i Göteborg H-0456/01

Jonas SJÖSTEDT Registrering af borgere i SIS-registret H-0483/01

Gérard CAUDRON Lukninger hos Danone og Marks & Spencer H-0462/01

Yasmine BOUDJENAH Det svenske formandskabs holdning til indførelsen af en
afgift på internationale finanstransaktioner

H-0469/01

Harlem DÉSIR Det svenske formandskabs holdning til indførelse af en
afgift på internationale finanstransaktioner

H-0486/01

Anna KARAMANOU Menneskerettigheder og demokratiske
frihedsrettigheder for kvinder i Tyrkiet

H-0479/01

María IZQUIERDO
ROJO

Støtte til Afghanistans kvinder H-0481/01

Lennart SACRÉDEUS Valget i Italien og EU som en union af den fælles
værdier

H-0482/01

Glyn FORD Forfalskning af euroen - Europol-rapport H-0487/01

Brian CROWLEY Opfølgning af den 2. Interinstitutionelle Konference om
Narkotikapolitik i Europa

H-0490/01
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Marie-Arlette CARLOTTI Samarbejde med Afghanistan H-0455/01

Anders WIJKMAN Kommissionens intentioner og foranstaltninger med
hensyn til den globale fond til bekæmpelse af
HIV/AIDS, malaria og tuberkulose

H-0473/01

Jean-Louis BERNIÉ Vegetabilske  proteinafgrøder i Unionen H-0461/01

María IZQUIERDO
ROJO

Følgerne af den manglende fiskeriaftale med Marokko H-0470/01

Guido PODESTÀ Tosprogethed i Istrien H-0445/01

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
JUNI 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 31 15 10 8 5 1 0 DANIELSSON

Kommissionen 46 5 40 4 1 0 0 NIELSON
FISCHLER
KINNOCK

I alt 77 20 50 12 6 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

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 36

3/2001 303.136 Daniel COHN-BENDIT, Andrew
DUFF, Alain LAMASSOURE, Jo
LEINEN og Mihail
PAPAYANNAKIS

Forfatning for Europa 21.03.2001 21.06.2001 124

4/2001 303.745 José RIBEIRO E CASTRO Øjeblikkelig våbenhvile i Angola 28.03.2001 28.06.2001 31

                                                
1 Situationen pr. 15.06.2001
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5/2001 304.261 Per GAHRTON Truet ulveart i Sverige og Norge 04.04.2001 04.07.2001 33

6/2001 305.003 Marie Anne ISLER BÉGUIN,
Didier ROD, Michel ROCARD og
Marialiese FLEMMING

Beskyttelse af koralrevet i Ny Kaledonien 07.05.2001 07.08.2001 59

7/2001 305.057 André BRIE, Pernille FRAHM, Jan
Joost LANGENDIJK, Maj Britt
THEORIN og Jan Marinus
WIERSMA

Nationalt missilforsvar 14.05.2001 14.08.2001 42

* * *
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Liste over de trærpolitiske grupper i Europa-Parlamentet, der er oprettet i overensstemmelse med det regulativ,
 Formandskonferencen vedtog den 16. december 1999

(Situationen pr. 12. juni 2001)

Navn Dato for
oprettelse

Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

ANTIRACISME – EGALITE DES DROITS 12.09.2000 SYLLA Fodé (GUE/NGL) 26 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

CIEL ET ESPACE 11.06.2001 SAVARY Gilles (PSE) 33 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

CINEMA, AUDIOVISUEL, PROPRIETE
INTELLECTUELLE

20.10.2000 HIERONYMI Ruth (PPE-DE)
VELTRONI Walter (PSE)
FRASSE Geneviève (GUE/NGL)

24 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

COMITE QUART MONDE EUROPEEN 17.05.2000 ROURE Martine (PSE) 41 PPE-DE
PSE
GUE/NGL

DISABILITY INTERGROUP 01.02.2000 HOWITT Richard (PSE) 59 PPE-DE
PSE
ELDR

ETAT HEBREU 04.01.2000 DE CLERCQ Willy (ELDR) 35 PPE-DE
ELDR
EDD

JAGD FISCHEREI UND UMWELT 18.01.200 EBNER Michl (PPE-DE) 15 PPE-DE
UEN EDD
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Navn Dato for
oprettelse

Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

INITIATIVES POUR LA PAIX 10.09.2000 MORGANTINI Luisa (GUE/NGL) 22 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

NATIONS SANS ETAT – STATELESS
NATIONS

07.06.2000 ESTEVE Pere (ELDR)
NOGUEIRA Camilo (Verts/ALE)

28 ELDR
VERTS/ALE
T.D.I.

PANEUROPEEN FRIEDRICH Ingo (PPE-DE) 07 PPE-DE
UEN
TDI

PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA
FAMILLE

01.02.2000 HERMANGE Marie-Thérèse (PPE-
DE)

16 PPE-DE
PSE
UEN

REGIONAL AND MINORITY LANGUAGES 13.09.2000 MORGAN Eluned (PSE-UK) 12 PPE-DE
PSE
ELDR

TAXATION DU CAPITAL, FISCALITE,
MONDIALISATION

20.09.2000 DESIR Harlen (PSE) 55 PSE
Verts/ALE
GUE/NGL

THIRD AND FOURTH AGE 13.10.2000 PODESTA’ Guido (PPE-DE) 44 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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Navn Dato for
oprettelse

Formandskab Antal medlemmer Repræsenterede
grupper

TIBET 03.01.2001 MANN Thomas (PPE-DE) 15 PPE-DE
PSE
Verts/ALE

VITICULTURE-TRADITION-QUALITE 05.09.2000 LULLING Astrid (PPE-DE) 58 PPE-DE
PSE
ELDR
UEN

WELFARE AND CONSERVATION OF
ANIMALS

13.01.2000 GIL ROBLES GIL DELGADO José
Maria (PPE-DE)

11 PPE-DE
PSE
Verts/ALE
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 88/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Filippinerne

Bruxelles, den 27. april 2001

EU støtter den indsats, som præsident Gloria Macapagal Arroyo og Filippinernes regering gør for at
finde frem til en varig, forhandlet løsning på de årelange interne stridigheder i landet.

EU hilser med tilfredshed Filippinernes regerings og Den Nationale Demokratiske Fronts
beslutning om at genoptage fredsforhandlingerne. En varig aftale vil være et vigtigt bidrag til alle
bestræbelserne på at få gennemført de reformer, der er nødvendige for den sociale og økonomiske
udvikling i Filippinerne.

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

* * *

Nr. 89/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Filippinerne

Bruxelles, den 4. maj 2001

Den Europæiske Union udtrykker beklagelse over den seneste tids vold og tab af menneskeliv i
Manila. Den Europæiske Union opfordrer alle landets politiske kræfter til at respektere
Filippinernes forfatning, menneskerettighederne og retsstatsprincippet. EU retter med henblik på det
kommende valg den 14. maj en indtrængende opfordring til alle om at udvise tilbageholdenhed og
at samarbejde for at sikre en fredelig og retfærdig valgproces. Den Europæiske Union bekræfter
ligeledes atter sin vilje til at samarbejde med den nye regering med gennemførelsen af de
prioriterede mål, den har opstillet for Filippinernes udvikling.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Bulgarien, Den
Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Rumænien, Den Slovakiske Republik,
Slovenien, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt EFTA-landene Island og Norge, der
er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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Nr. 90/01
Erklæring fra Den Europæiske Union

om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Bruxelles, den 3. maj 2001

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de fornyede voldshandlinger begået af etniske albanske
ekstremister i den nordlige del af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, herunder
drabet på to soldater, besættelsen af flere landsbyer og gidseltagningen. Den Europæiske Union
opfordrer ekstremisterne til at stoppe volden, frigive gidslerne og trække sig tilbage omgående.

Den Europæiske Union understreger sin fortsatte stærke støtte til den interetniske dialog, der for
nylig blev indledt af myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. De
seneste provokationer understreger, at regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien fortsat må udvise tilbageholdenhed, og at lederne af alle politiske partier skal støtte
den fredelige dialog, isolere ekstremisterne, fordømme volden og opfordre deres tilhængere til at
forholde sig rolige. Den Europæiske Union fordømmer den onde cirkel af vold og modvold, uanset
hvor den kommer fra.

EU opfordrer også indtrængende de etniske albanske ledere i Kosovo og de politiske ledere i
Albanien til utvetydigt at fordømme disse terrorhandlinger og bruge deres indflydelse til at afværge
den vold, der truer stabiliteten i hele området.

* * *

Nr. 102/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Angola

Bruxelles, den 29. maj 2001

Den Europæiske Union fordømmer på det kraftigste UNITA's angreb i nærheden af byen Caxito og
bortførelsen af børn. Den kræver, at alle de bortførte børn omgående frigives og får lov til at vende
sikkert hjem, og den understreger betydningen af, at gerningsmændene bliver bragt for en domstol.
Dette angreb er endnu et eksempel på de frygtelige lidelser, som krigen i Angola fortsat påfører
flertallet af landets borgere.



ALMENE OPLYSNINGER38

Bulletin 02.07.2001 - DA - PE 304.997

En fredelig og varig løsning på konflikten på grundlag af Lusaka-protokollen er en nødvendig for-
udsætning for den demokratiske og økonomiske udvikling i landet i hele befolkningens interesse.
EU noterer sig, at de seneste valg i Angola blev afholdt i 1992, og understreger på ny den betyd-
ning, den tillæger regeringens tilsagn om at afholde frie og retfærdige valg til parlamentet i andet
halvår af 2002. Det er af afgørende betydning, at der forud for disse valg kommer en periode med
intensive forberedelser, der tager sigte på at udvikle den demokratiske kultur, der er nødvendig for
en vellykket afholdelse af valgene.

EU finder nogle af de seneste udviklingstendenser opmuntrende, herunder loven om amnesti og
nationalforsamlingens nedsættelse af et stående fredsudvalg. EU hilser det velkommen, at præsident
dos Santos i sin tale den 2. maj i Luanda meddelte, at hans regering er rede til at indgå i en dialog
om, hvordan der kan opnås fred på grundlag af Lusaka-protokollen. EU noterer sig, at præsidentens
udtalelser var affødt af et tidligere radiointerview med Jonas Savimbi, og opfordrer indtrængende
UNITA's leder til seriøst at indgå i reelle fredsbestræbelser og til at overholde Lusaka-protokollen.

EU støtter den rolle, som kirkerne og det civile samfund spiller med henblik på at fremme en kultur
præget af åbenhed og dialog. EU ser med tilfredshed på FN's generalsekretærs fortsatte fredsbe-
stræbelser og bekræfter sit tilsagn om håndhævelse af FN's Sikkerhedsråds sanktioner over for
UNITA, fordi bevægelsen ikke har overholdt bestemmelserne i Lusaka-protokollen.

Regeringens beslutning om at oprette en fond for fred og national forsoning for at støtte tidligere
soldaters tilbagevenden til samfundet kan komme til at spille en nyttig rolle, hvis alle fondens
initiativer er retfærdige og gennemsigtige. Fonden bør fungere sideløbende med en strategi til ned-
bringelse af fattigdommen, som søger at opfylde behovene i de samfund, som de tidligere soldater
vender tilbage til.

I den forbindelse understreger EU på ny betydningen af, at de økonomiske og sociale reformer bli-
ver gennemført. EU ser med tilfredshed på regeringens tilsagn om, at den vil indgå i et program, der
overvåges af IMF's personale, og tilskynder den til at opfylde sine økonomiske mål for at komme
nærmere en aftale om en facilitet til nedbringelse af fattigdommen og fremme af væksten. EU hen-
stiller indtrængende til regeringen, at den hurtigst muligt iværksætter de foranstaltninger, der vedta-
ges som led i disse programmer, og aktivt søger at fremme god regeringsførelse, navnlig i hense-
ende til gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption.

EU er fortsat dybt foruroliget over de langvarige, alvorlige humanitære kriser, der har medført, at
tre millioner mennesker er blevet erklæret for internt fordrevne. EU henstiller indtrængende til rege-
ringen, at den udvider sit humanitære hjælpeprogram (PNEAH) som udtryk for, at det i sidste ende
er den, der bærer ansvaret for alle borgere i Angolas velfærd. EU beklager de fortsatte vanskelighe-
der i forbindelse med fordelingen af den humanitære bistand til de internt fordrevne. EU opfordrer
regeringen til at sætte alt ind på i højere grad at sikre leverancerne af humanitær bistand i de rege-
ringskontrollerede områder. EU anmoder alle konfliktens parter, navnlig UNITA, om at indstille
mineudlægningen.
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EU erklærer sig rede til fortsat at bistå med at afhjælpe de lidelser, der er forårsaget af krigen, og til
at bidrage til et bedre liv for alle angolanere.

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.

* * *

Nr. 103/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om dommene mod dr. Saad Eddin Ibrahim/Ibn Khaldoun-centret

Bruxelles, den 28. maj 2001

Den Europæiske Union er overordentlig foruroliget over de hårde domme, som Egyptens højesteret
for statens sikkerhed afsagde den 21. maj 2001 mod dr. Saad Eddin Ibrahim og medarbejderne ved
Ibn Khaldoun-centret. Dr. Ibrahim blev idømt syv års fængsel for en række anklagepunkter, der
bl.a. omfattede modtagelse af finansiel støtte fra udlandet uden tilladelse (herunder fra EU), og for
at have skadet Egyptens omdømme i udlandet. Medarbejderne ved centret fik domme på mellem to
og fem års fængsel. Den Europæiske Union overværede retssagen som observatør. Den hastighed,
hvormed man nåede frem til domsafsigelsen, giver anledning til bekymring for, at retten ikke fuldt
ud tog hensyn til forsvarets bevismateriale, hvoraf noget blev forelagt samme dag, som dommen
blev afsagt. Dette giver anledning til særlig bekymring, da der ikke er mulighed for at appellere
dommen med hensyn til sagens substans, men kun af proceduremæssige grunde. Dr. Ibrahim er en
egyptisk intellektuel, der nyder internationalt ry. Den Europæiske Union har samarbejdet med Ibn
Khaldoun-centret i flere år og har bl.a. finansieret kvindeprojekter og vælgeruddannelse. Disse
aktiviteter er i overensstemmelse med principperne i Barcelona-erklæringen, der blev vedtaget i
1995 af Den Europæiske Unions 15 medlemsstater og dets 12 partnere i Middelhavsområdet,
herunder Egypten. Den Europæiske Union gentager, at den lægger stor vægt på udvikling af det
civile samfund, og at støtte til ngo'er og civilsamfundet er en integrerende del af dens bilaterale
programmer med Egypten.

* * *



ALMENE OPLYSNINGER40

Bulletin 02.07.2001 - DA - PE 304.997

Nr. 104/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den dialog, der er genoptaget mellem Indien og Pakistan

Bruxelles, den 29. maj 2001

Den Europæiske Union har noteret sig, at premierminister Atal Behari Vajpayee har indbudt general
Pervez Musharraf til ved første lejlighed at besøge Indien. Den Europæiske Union ser med tilfreds-
hed på dette initiativ og er opmuntret af de positive reaktioner på indbydelsen, som Islamabads re-
geringsrepræsentanter har givet udtryk for.

Den Europæiske Union tilskynder Indien og Pakistan til fortsat at gøre en indsats for at udvise til-
bageholdenhed ved kontrollinjen.

Den Europæiske Union opfordrer fortsat alle parter til at udvise den største tilbageholdenhed i prak-
sis, at overholde de indgåede forpligtelser, at overveje nye tillidsskabende foranstaltninger og be-
slutsomt og til uden bagtanke at indlede en oprigtig og konstruktiv dialog i overensstemmelse med
ånden fra Lahore.

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.

* * *

Nr. 105/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om det talibanske edikt vedrørende hinduerne

Bruxelles, den 30. maj 2001

EU er dybt bekymret over oplysninger om den talibanske leder Mullah Omars edikt, hvorefter alle
hinduer i Afghanistan skal bære identitetsmærker.

EU noterer, at talibanerne hævder, at de ønsker at kunne identificere hinduer for at undgå, at de ud-
sættes for chikane "ved en fejltagelse". EU erindrer om, at talibanerne skal respektere og beskytte
menneskerettighederne for alle, der tilhører etniske og religiøse mindretal i Afghanistan. At tvinge
personer, der tilhører etniske og religiøse mindretal, til at bære bestemte klæder eller identitetsmær-
ker er en form for diskrimination, som er forbudt i henhold til folkerettens bestemmelser om men-
neskerettigheder. EU  anmoder indtrængende den talibanske ledelse om ikke at gennemføre denne
uacceptable afgørelse, som vil krænke hinduernes menneskerettigheder i Afghanistan.
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Den talibanske ledelse anmodes desuden om at respektere menneskerettighederne, uanset hvem det
drejer sig om.

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 Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 106/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om kupforsøget i Den Centralafrikanske Republik

Bruxelles, den 1. juni 2001

Den Europæiske Union fordømmer kupforsøget i Den Centralafrikanske Republik og beklager dybt
tabet af menneskeliv.

Den Europæiske Union gentager, at det er uacceptabelt at anvende vold for at nå politiske eller
økonomiske mål.

Endvidere opfordrer Den Europæiske Union alle parter i Den Centralafrikanske Republik til at
udvise tilbageholdenhed, følge den forfatningsmæssige orden og løse problemerne gennem dialog
inden for rammerne af demokratiske principper. Den Europæiske Union understreger nødvendig-
heden af at respektere menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

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.

* * *
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Nr. 107/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om afskaffelse af dødsstraffen i Chile

Bruxelles, den 1. juni 2001

Den Europæiske Union glæder sig over, at Chiles præsident Ricardo Lagos har offentliggjort en
lov, der afskaffer dødsstraffen i fredstid. Dette udgør et vigtigt skridt i retning af en højnelse af den
menneskelige værdighed og bidrager til respekten for menneskerettighederne i landet.

Det udgør endvidere et vigtigt skridt på vejen hen imod en universel afskaffelse af dødsstraffen.

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

* * *

Nr. 108/01
Erklæring fra Den Europæiske Union

om præsidentvalget i Peru

Bruxelles, den 6. juni 2001

Den Europæiske Union hilser Dr. Alejandro Toledos valgsejr velkommen. Den Europæiske Union
ønsker at lykønske det peruanske folk, og ligeledes Dr. Valentin Paniaguas overgangsregering og
valgmyndighederne i anledning  af den effektive og gennemsigtige afvikling af processen, der fuldt
ud lever op til internationale normer.

Den Europæiske Union tilslutter sig Den Europæiske Unions valgobservationsdelegations forelø-
bige rapport og bifalder de konstruktive bidrag fra nationale og internationale observationsdelegati-
oner i Peru.

Den Europæiske Union håber, at processen for national forsoning, demokratisering og genetable-
ring af respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Peru vil fortsætte
og blive yderligere styrket. Den Europæiske Union og dens medlemsstater ser frem til at samar-
bejde med den nyvalgte regering på disse og andre områder, herunder den økonomiske genopret-
ningsproces.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomi-
ske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 109/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om det nylige topmøde i IGAD-komitéen for Sudan,

der blev afholdt den 2. juni 2001 i Nairobi

Bruxelles, den 8. juni 2001

Den Europæiske Union har hele tiden støttet IGADs fredsinitiativ, men har også udtrykt bekymring
over, at der endnu ikke er gjort fremskridt i fredsprocessen.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på afholdelsen af topmødet i IGAD-komitéen for Sudan
den 2. juni 2001 og håber, at det hurtigt vil føre til fremskridt for fredsprocessen.

Den Europæiske Union noterer sig, at det er hensigten at indkalde til et nyt topmøde inden for to
måneder og at forhandlingsholdene skal være permanente. EU opfordrer Kenya til som formand for
IGAD-komitéen for Sudan sammen med de andre IGAD-lande at gøre alt for igen at sætte skub i
fredsprocessen i Sudan.

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at Sudans regering har lovet at indstille luftbom-
bardementerne, forventer, at dette overholdes strengt og opfordrer indstændigt Sudans regering og
SPLM/A til omgående at indstille fjendtlighederne med henblik på at skabe et forhandlingsfrem-
mende miljø.

Et aktivt engagement på højt politisk plan fra IGADs side er afgørende for, at der kan gøres kon-
krete fremskridt hen imod en afslutning af krigen. Det er imidlertid endnu vigtigere, at der både hos
Sudans regering og SPLM/A er en fast politisk vilje til at finde en fredelig løsning på konflikten.
Den Europæiske Union opfordrer derfor parterne til at indlede fortsatte og vedholdende forhandlin-
ger med henblik på at finde en retfærdig og holdbar politisk løsning på konflikten i Sudan og anser
det for tvingende nødvendigt, at man inden for rammerne af IGADs igangværende forhandlingspro-
ces omgående fremmer en omfattende våbenhvile, som overvåges effektivt af observatører, som
begge parter har accepteret.

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.

* * *
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Nr, 110/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om

den humanitære aftale mellem Colombias regering og FARC

Bruxelles, den 8. juni 2001

Den Europæiske Union minder om sin erklæring af 19. januar 2001 om fredsprocessen i Colombia
og ser positivt på den humanitære aftale, der blev indgået mellem Colombias regering og "Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) den 2. juni 2001.

Den Europæiske Union betragter denne aftale som et positivt skridt hen imod en nødvendig øget
respekt for den humanitære folkeret. Som sådan er aftalen også en vigtig faktor for skabelsen af
gensidig tillid i den fredsproces mellem parterne, offentligheden i almindelighed og det
internationale samfund, som ledsager forhandlingerne.

Den Europæiske Union tilskynder parterne til hurtigt at opnå yderligere konkrete fremskridt i
forhandlingerne for at reducere voldsanvendelsen. Den Europæiske Union tilskynder den
colombianske regering til at vedtage effektive foranstaltninger mod de paramilitære grupper. Den
Europæiske Union opfordrer endvidere FARC til at gennemføre deres ensidige beslutning i den
humanitære aftale om at løslade et stort antal soldater og politifolk ud over den udveksling, der
løbende finder sted.

Endelig opfordrer Den Europæiske Union FARC og "Ejército de Liberación Nacional" (ELN) og
andre grupper til omgående og betingelsesløst at løslade de civile, der er blevet kidnappet, og til at
ophøre med den afskyelige og uacceptable anvendelse af kidnapning.

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

* * *
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Nr. 111/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om begivenhederne i Nepal

Bruxelles, den 8. juni 2001

Den Europæiske Union er dybt chokeret over de tragiske dødsfald i Nepals kongefamilie og giver
over for den kongelige familie og Nepals befolkning udtryk for sin dybeste deltagelse.

EU ønsker at udtrykke sin anerkendelse af den betydning, som den afdøde kong Birendra havde for
indførelsen af parlamentarisk demokrati i Nepal.

I denne kritiske situation er det af den allerstørste betydning, at alle parter respekterer de principper,
der er fastlagt i landets forfatning, og støtter dets demokratiske institutioner og konstitutionelle
monarki. EU finder, at fortsat støtte til demokratiet og menneskerettighederne er af grundlæggende
betydning for Nepals udvikling.

EU mener, at en hurtig, fuldstændig og gennemsigtig undersøgelse af sidste uges tragiske
begivenheder vil bidrage til at genoprette tilliden til de nationale institutioner. EU hilser i den
forbindelse oprettelsen af en undersøgelseskommission velkommen.

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

* * *

Nr. 113/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om valget i Belarus

Bruxelles, den 11. juni 2001

I anledning af meddelelsen om, at der vil blive afholdt præsidentvalg i Belarus den 9. september, vil
EU gerne gentage sin støtte til en demokratisk udvikling i Belarus og understrege vigtigheden af
frie og retfærdige valg.

Som fremhævet ved adskillige lejligheder giver det forestående valg Belarus en chance for at for-
bedre sit forhold til EU og det internationale samfund. EU opfordrer derfor myndighederne til at
tage de nødvendige skridt til at sikre, at der kan føres en retfærdig valgkamp og afholdes et ret-
færdigt valg.
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EU vil i den forbindelse kraftigt opfordre den belarussiske regering til at indfri sine løfter i henhold
til OSCE's København-dokument og afstå fra at blande sig i den politiske oppositions og uafhæn-
gige bevægelsers arbejde. Respekten for forsamlingsfriheden er i den forbindelse af afgørende be-
tydning. EU vil også gerne minde den belarussiske regering om, at der skal rapporteres objektivt om
alle kandidater i de statslige medier. Uafhængige aviser bør kunne arbejde på de samme betingelser
som de statsejede aviser og ikke udsættes for forskelsbehandling.

Et demokratisk valg vil kunne fremmes ved, at der fuldt ud tages hensyn til henstillingerne fra
OSCE f.eks. vedrørende gennemførelsen af valgloven. I den forbindelse minder EU om, at de
belarussiske borgere har en lovfæstet ret til at organisere indenlandsk valgobservation. Regeringen
bør derfor ikke modarbejde oprettelsen og oplæringen af indenlandske netværk af uvildige obser-
vatører. EU gentager sine betænkeligheder i forbindelse med dekret nr. 8 og dets mulige konse-
kvenser for ikke-statslige organisationers arbejde, navnlig inden for institutionsopbygning og
uddannelse.

OSCE's rolle i valgkampperioden er af stor betydning. EU støtter fuldt ud det arbejde, som OSCE's
Bistands- og Overvågningsgruppe (AMG) gør inden for rammerne af sit mandat, og vil holde sig i
tæt kontakt med OSCE i tiden omkring valget. EU forventer, at de belarussiske myndigheder opret-
holder en dialog med AMG og samarbejder konstruktivt med ambassadør Wieck.

EU er rede til at indlede en dialog med den belarussiske regering med henblik på at fremme et
demokratisk præsidentvalg. EU er villig til at tage det første skridt i retning af en normalisering af
forbindelserne med Belarus, hvis valget efter internationale standarder bedømmes som frit og
retfærdigt af indenlandske observatører og eventuelt også af en delegation fra Kontoret for
Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR).

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

* * *
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Nr. 115/01

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om den sudanesiske fredsproces

Bruxelles, den 12. juni 2001

Den Europæiske Union ser med stigende bekymring, at SPLA har genoptaget sine militærakti-
viteter, især i Bahr al-Ghazal i det sydlige Sudan, og at den sudanesiske regering har genoptaget
sine luftbombardementer som reaktion på denne offensiv.

EU appellerer til begge parter om at indstille deres militæraktiviteter og henstiller indtrængende til
den sudanesiske regering fuldt ud at opfylde sit løfte om at bringe luftbombardementerne til ophør.
EU appellerer til både den sudanesiske regering og SPLA om straks at standse fjendtlighederne for
således at skabe et klima, der kan føre til forhandlinger og muliggøre sikker tilførsel af humanitær
bistand til den nødlidende civilbefolkning.

EU gentager sin opfordring til alle parter om at indlede fortsatte og vedholdende forhandlinger med
henblik på en retfærdig og varig politisk løsning af konflikten i Sudan og anser det for afgørende, at
man som led i den igangværende IGAD-forhandlingsproces som hastesag fremmer en omfattende
våbenhvile, der effektivt overvåges af observatører accepteret af begge parter.

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 Økono-
miske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Ved redaktionens slutning forelå følgende dokumenter fra Rådet ikke: Nr. 112/01 og 114/01.
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 30. OG 31. MAJ 2001

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

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

http://www.cese.europa.eu
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1. BÆREDYGTIG UDVIKLING

•  En strategi for det fysiske miljø, arbejdsmiljøet og jobskabelsen
Ordfører: Ernst Erik Ehnmark (svensk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordfører: Lutz Ribbe (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)
 
Reference: Initiativudtalelse - CES 762/2001
 
Hovedpunkter:
Til Det Europæiske Råds debat i Göteborg om bæredygtighed vedtog ØSU en udtalelse, der
afspejlede den høring, det havde afholdt sammen med Kommissionen om Kommissionens
strategipapir af 15. maj 2001 og det tidligere høringsdokument. ECOSOC støtter kraftigt
ændringer til fordel for bæredygtig udvikling over en bred front - økonomisk, socialt og
miljømæssigt. Imidlertid opfatter det samfundet i al almindelighed som utilstrækkeligt oplyst og
siger rent ud, at en bæredygtig politik ikke vil få succes uden stærk folkelig opbakning. Så det er
nødvendigt med en langsigtet indsats for at gøre bæredygtighed til et godt eksempel på, hvordan
man kan øge den brede offentligheds deltagelse i EU's politik. Derfor ser ECOSOC Göteborg
som et udgangspunkt med Laeken og Barcelona som de næste skridt på vejen. ECOSOC støtter
fuldt ud strategien, men påpeger, at det kræver tid og kræfter at mobilisere støtte og afpudse de
praktiske detaljer.

Kontaktperson: Diarmid McLaughlin
(Tlf.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

2. MILJØBESKYTTELSE

•  Naturbeskyttelse i Europa
Ordfører: Lutz Ribbe ( tysk medlem af Gruppen Andre Interesser )

Reference: Initiativudtalelse - CES 721/2001

Hovedpunkter:
�Som en konklusion på denne initiativudtalelse og på baggrund af analyserne, understreger
ØSU, at de forestående WTO-forhandlinger, udvidelsen med de østeuropæiske lande og
midtvejsrevisionen af Agenda 2000 bør udnyttes som en chance for at indføre en ny og mere
miljø- og naturbeskyttelsesvenlig landbrugspolitik.
�De finansielle incitamenter for et landbrug, der tager tilstrækkeligt hensyn til
naturbeskyttelsen, er ofte for ringe. Den fælles landbrugspolitiks finansielle instrumenter bør
udvikles i retning af resultatorienteret fremme af økologiske og sociokulturelle interesser
(biodiversitet, jobskabelse). Med henblik herpå må der udvikles indikatorer, der gør det muligt at
vurdere resultaterne af landbrugspolitikken. Inddragelse af landbrugets organisationer,
miljøorganisationerne og arbejdsmarkedets parter må ske på en sådan måde, at der opnås
konsensus.

mailto:diarmid.mclaughlin@cese.europa.eu
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�I områder med højproduktivt, intensivt landbrug iværksættes som regel kun få
landbrugsmiljøforanstaltninger. Især i disse områder er biodiversiteten stærkt truet. ØSU
henstiller derfor også indtrængende, at det undersøges, om de støtteforanstaltninger, der
finansieres af den første søjle, er miljøvenlige og fremmer naturbeskyttelsen.

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

•  6. Miljøhandlingsprogram 2001-2010
Ordfører: Paolo Braghin (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2001) 31 endelig - 2001/0029 COD - CES 711/2001
 
Hovedpunkter:
�Ifølge ØSU bør den strategi, der fremlægges i meddelelsen, styrkes ved at anføre dels, omkring
hvilke nøglemålsætninger Kommissionen, de øvrige ansvarlige myndigheder og andre
implicerede parter vil koncentrere indsatsen, dels hvilke supplerende foranstaltninger der vil
kunne gøre det muligt at nå disse målsætninger.
�I sine afsluttende anbefalinger fremhæver ØSU især følgende aspekter:
− En væsentlig forudsætning for at nå et hvilket som helst miljømål er, at de implicerede parter

inddrages konsekvent og systematisk. Inddragelse skal her forstås i bredeste forstand og
omfatte beslutningstagere på alle trin i processen og alle tænkelige former og redskaber til
faglig og almen uddannelse af myndigheder, virksomheder, fagforeninger, brancheforeninger
og forbrugerorganisationer samt de berørte borgere.

− En bæredygtig økonomisk udvikling i ansøgerlandene med udgangspunkt i nye rene
teknologier og en bedre miljøforvaltning er afgørende, hvis man skal bevare de positive
miljøaspekter i disse lande, der i højere grad skyldes en svag udvikling end et bevidst valg.

− Præmiering af mere miljøbevidst og -venlig adfærd, bl.a. i form af ikke-økonomiske
incitamenter (som f.eks. økomærkning), er overordnet set et mere effektivt middel end
sanktioner, der indebærer en risiko for blot at flytte problemet et andet sted hen og ikke
imødekomme det behov, der globalt set er, for en sammenhængende miljøbeskyttelse.

− Markedsinstrumenter såsom miljøafgifter og miljøskattereformer bør undersøges nærmere
med henblik på at vurdere den reelle miljøgevinst derved, og de bør leve op til kravet om en
harmoniseret tilgang på EU-plan og hverken skabe konkurrenceforvridning medlemsstaterne
imellem eller skade europæisk industris konkurrenceevne.

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

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
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•  Offentlig deltagelse/Miljøområdet
Ordfører: Paolo Braghin (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
Reference: KOM(2000) 839 endelig - 2000/0331 COD - CES 708/2001
 
Kontaktperson: Silvia Calamandrei

(Tlf.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)

3. TRANSPORT OG ENERGI

•  Krav vedrørende offentlig trafikbetjening/personbefordring
Ordfører: Gabriel García Alonso (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordfører: Alexander von Schwerin (tysk medlem af Arbejdstagergruppen )

Reference: KOM(2000) 7 endelig - 2000/0212 COD - CES 703/2001

Hovedpunkter:
�ØSU udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har til hensigt inden for personbefordring at
tilvejebringe en markedsordning, som går i retning af indførelse af kontrolleret konkurrence.
ØSU stiller sig dog skeptisk med hensyn til, om de planlagte midler og instrumenter i praksis vil
kunne føre til et velafbalanceret forhold mellem offentlige serviceforpligtelser og konkurrence.
�Ifølge ØSU bør Kommissionen undersøge muligheden for at anbefale mindstekriterier, der kan
benyttes som forbillede, og som kan anvendes i hele EU.
�Kontrakternes løbetid bør garantere eneret i en tilstrækkelig lang periode til, at operatørerne
kan tjene deres investeringer ind; løbetiden bør derfor være på otte til femten år afhængig af,
hvilken gruppe trafikbetjeningen falder ind under. Kontrakter, som indebærer et faldende
serviceniveau, kan ikke godtages.
�Så snart medlemsstaterne har defineret trafikbetjening som en forsyningspligtydelse bør de
pågældende myndigheder have ret til at vælge direkte drift af trafikbetjeningen.
�ØSU tager forbehold over for muligheden af, at den kompetente myndighed kan forlange, at
operatøren giver en nærmere fastsat andel af de trafiktjenester, der er omfattet af kontrakten.
ØSU er til gengæld tilfreds med, at Kommissionen agter at beskytte personalet direkte i tilfælde
af operatørskift. ØSU fremlægger derfor et konstruktivt forslag gående ud på en ordning med
selektive overgangsfrister, hvor der bør sondres mellem de forskellige passagerkategorier og
transportformer.

Kontaktperson: Robert Steinlechner
(Tlf.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

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

Reference: KOM(2000) 802 endelig - 2000/0325-0326-0327 COD - CES 706/2001

mailto:silvia.calamandrei@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
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Hovedpunkter:
�ØSU's generelle vurdering, at Erika II-pakken går i den rigtige retning, når det gælder om at
skabe sikre navigationsforhold, at undgå forurening som følge af ulykker og i tilfælde af ulykker
at sikre en tilstrækkelig og passende erstatning for alle person- og miljøskader.
�Der er dog stadig lang vej tilbage for at forbedre og supplere forslagene til retsakter inden for
sikkerhed til søs, idet der dog altid skal tages højde for skibsfartens internationale karakter samt
de eksisterende regulerende og administrative institutioners beføjelser og roller, især IMO og
ILO og mere generelt alle de internationale konventioner inden for rammerne af FN's
havretskonvention og alle de institutioner og konventioner, der spiller en central rolle, og som
bør styrkes. I øvrigt mener ØSU, at der bør udarbejdes en initiativudtalelse om dette emne.
�Hvad mere vigtigt er, bør man skabe de rette betingelser for en effektiv gennemførelse af den
europæiske og internationale søret, hvilket forudsætter en vedvarende politisk indsats, flere
materielle midler, et oprigtigt og effektivt samarbejde mellem Kommissionen og Agenturet, de
maritime udvalg og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og ligeledes kræver, at den
menneskelige dimension tages i betragtning. Dette er ifølge ØSU den vigtigste forudsætning for
at kunne skabe sikkerhed inden for søfartssektoren, som er strategisk vigtig for EU's indenrigs-
og udenrigshandel.

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

•  Et europæisk luftfartssikkerhedsagentur
Ordfører: Alexander von Schwerin (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 595 endelig - 2000/0246 COD - CES 704/2001

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

•  Statistik over jernbanetransport
Ordfører: John Donnelly (irsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 798 endelig - 2000/0315 COD- CES 707/2001

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

•  Meldeformaliteter for skibe
Ordfører: Bernd Kröger (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2001) 46 endelig - 2001/0026 COD - CES 723/2001

Kontaktperson: Robert Steinlechner
(Tlf.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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•  En EU-strategi for energiforsyningssikkerhed
Ordfører: Ulla Sirkeinen (finsk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 769 endelig - CES 705/2001

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

4. ØKONOMI OG GLOBALISERING

•  Styring af globaliseringen - et behov for de svageste
Ordfører: Ramón Baeza Sanjuán (spansk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Informationsrapport: CES 326/2001 endelig

Hovedpunkter:
Informationsrapporten konstaterer, at globaliseringen giver hele menneskeheden store
udviklingsperspektiver, men de kan kun realiseres gennem en forbedring af de instrumenter, som
gør det muligt at styre globaliseringen, sikre, at alle får udbytte af den, og rette op på de uligheder,
den skaber. I ønsket om, at også de svageste får gavn af globaliseringen, henstiller
Informationsrapporten følgende:
− demokratisering af det internationale samfund
− tilskyndelse til regionale integrationsproces
− eftergivelse af en del af u-landenes gæld
− inddragelse af hele samfundet
− indarbejdelse af en social dimension
− inddragelse af forbrugerne i styringen af globaliseringen
− indarbejdelse af en miljødimension i globaliseringen
− inddragelse af de transnationale virksomheder i styringen af globaliseringen
− regulering af investeringer og kapitalstrømme
− fremme af teknologioverførsel til u-landene.
− styrkelse af sammenhængen mellem EU's bistand og de øvrige EU-politikker
− regulering af indvandring
− fremme af uddannelsen i ny teknologi i u-landene
− fremme af grunduddannelse.

Kontaktperson: Jean-François Bence
(Tlf. 32 2 5469399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Styrkelse af det transatlantiske partnerskab

Ordfører: Ernst Erik Ehnmark (svensk medlem af Arbejdstagergruppen)

mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu
mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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Reference: Initiativudtalelse - CES 719/2001

Hovedpunkter:
Udtalelsen består af en række henstillinger om at styrke partnerskabet og den transatlantiske
dialog. ØSU foreslår følgende prioriteter i de transatlantiske forbindelser:
− globalisering og det multilaterale handelssystem, miljø og klimaforandring,

fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse, social samhørighed og bæredygtige sociale
systemer

− en prioritering af udarbejdelsen af en global strategi for bæredygtig udvikling
− civilsamfundets mere aktive deltagelse i det transatlantiske partnerskab
− eksisterende dialoger skal videreføres og der bør oprettes en taskforce til forberedelse af

tematiske drøftelser
− ØSU's rolle og oprettelsen af et transatlantisk forum. 

Kontaktperson: Jean-François Bence
(Tlf. 32 2 546 9399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

•  Regionerne i den nye økonomi
Ordfører: Gianni Vinay (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 715/2001

Hovedpunkter:
�ØSU hilser fremlæggelsen af et nyt forslag til program for nyskabende aktioner velkommen og
er helt enig i, at programmer, der fremmer indførelse af innovativ kapacitet og den nye økonomis
teknologier i alle dele af produktionen og samfundet, er afgørende for regional udvikling. ØSU
har for nylig understreget, at evnen til at udnytte informations- og kommunikationsteknologierne
bliver afgørende for, om det lykkes for de enkelte lokalområder at få gang i udviklingen; i
modsat fald vil deres andel af beskæftigelsen falde yderligere.
�Desuden er det lokale plan, især i dårligt stillede regioner, det bedst egnede sted til udvikling af
programmer for nyskabende aktioner på de tre vigtigste vækstskabende områder:
iværksættervirksomhed, uddannelse og proaktiv inddragelse af offentlige myndigheder,
kulturelle institutioner, forskningsinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Den geografiske
nærhed, den umiddelbare forståelse af samfunds- og erhvervsstrukturens problemer og de lokale
myndigheders stigende ansvar som følge af den decentraliseringspolitik, der er under udvikling i
alle EU's medlemsstater, er alt sammen faktorer, som direkte bidrager til iværksættelse af aktive
former for deltagelse. Kommissionens programmer for nyskabende aktioner giver også god
mulighed for en sådan aktiv medvirken.

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

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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•  Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2001
Ordfører: John Simpson (engelsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: Initiativudtalelse - CES 727/2001

Hovedpunkter:
− Kommissionens vurdering af den europæiske økonomi, ifølge hvilken der vil ske en svag

opbremsning i den økonomiske vækst, er efter ØSU’s opfattelse for optimistisk. I lyset af de
potentielle risici er det vigtigt, at ECB bevarer en åben tilgang til fastsættelsen af rentesatser.

− Rådets fine ord om en strukturreform og udviklingen af en videnbaseret økonomi følges op af
relevante politiske tiltag.

− Problemerne med at omsætte ord i handling gør sig også gældende på nationalt niveau, hvor
forskellene med hensyn til fremskridt inden for skatte-, socialsikrings- og pensionsreformerne
er store.

− ØSU støtter målsætningen om bæredygtige offentlige finanser, men dette må dog ikke stå i
vejen for gennemførelsen af offentlige investeringer, der er afgørende for infrastrukturen og
den menneskelige kapital i en videnbaseret økonomi.

− Den generelle målsætning om at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske
videnbaserede økonomi i verden skal nu udmøntes i konkrete resultater, og derfor anbefaler
ØSU, at de overordnede økonomiske retningslinjer for 2001 hurtigt og effektivt omsættes i
praksis.

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

•  Ellevte årsberetning om strukturfondene

Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: Initiativudtalelse - CES 714/2001

Hovedpunkter:
ØSU mener, at udarbejdelsen af disse beretninger ikke må have karakter af en nærmest rituel
pligtopfyldelse, som Kommissionen hvert år gennemfører efter et forudbestemt mønster, uden at
beretningens opbygning eller indhold på nogen måde beriges. I stedet bør der lægges større vægt
på resultatevaluering og analyser, og Kommissionen bør i den forbindelse være særlig
opmærksom på jobskabelse og -bevarelse, innovationseffekten, resultaterne inden for ligestilling
og endelig partnerskab. En sådan fremgangsmåde vil give bedre muligheder for at overvåge
strukturpolitikkens effektivitet.

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

mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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5. UDVIDELSEN

•  Oprettelsen af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument
Hovedordfører: Kenneth Walker (engelsk medlem af Arbejdsgivergruppen)
 
Reference: KOM(2001) 110 endelig - 2001/0058 COD - CES 725/2001

Hovedpunkter:
ØSU konstaterer, at bestemmelserne i finansforordningens artikel 114, stk. 1, i visse tilfælde er en
uoverstigelig barriere for internationale finansielle institutioners deltagelse i finansieringen af
støtteberettigede foranstaltninger under ISPA. ØSU godkender Kommissionens forslag om at
indføje den bestemmelse i instrumentet, at artikel 114, stk. 2, kan finde anvendelse. Dette ville
udvide rammerne for de internationale finansielle institutioners muligheder for medfinansiering; og
bistand fra et udvalg, der involverer medlemsstaterne og den europæiske investeringsbank. ØSU er
af den opfattelse, at også de andre ansøgerlande Cypern, Malta og Tyrkiet bør være
støtteberettigede under ISPA. Der er visse aspekter af førtiltrædelsesinstrumentets opbygning og
anvendelse, som efter ØSU's mening kræver en mere detaljeret behandling. Det foreslår derfor at
udarbejde en initiativudtalelse om emnet i nær fremtid.

Kontaktperson: Nicola Murray (Tlf. 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int)

6. DET INDRE MARKED
 

•  Salg af motorkøretøjer
Ordfører: Giacomo Regaldo (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: (Tillægsudtalelse) - CES 722/2001

Hovedpunkter:
�ØSU's udtalelse undersøger mulighederne for at forbedre konkurrencen mellem forhandlere af
samme mærke, forhandleruafhængighed og lettere adgang for uafhængige værksteder til tekniske
oplysninger fra fabrikanterne. ØSU anbefaler en række ændringer af forordningen for at tilpasse
den til de indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling. Desuden opfordrer ØSU
Kommissionen til at ajourføre meddelelsen om mellemhandlere samt til, at der opstilles
retningslinjer for forhandleres og fabrikanters anvendelse af Internettet.
�For at hæve det samlede konkurrenceniveau med det sigte at forbedre forbrugerne
valgmuligheder og sikre at det indre marked fungerer optimalt, mener ØSU at løsningen ligger i
en ændring og en forlængelse af den særlige gruppefritagelse og styrke mellemhandlernes
stilling ved at fremme de valgmuligheder, som parallelhandelen giver, i stedet for helt at ophæve
forbuddet mod salg det selektive forhandlersystem.

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

mailto:nicola.murray@cese.europa.eu
mailto:alison.imrie@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER 57

Bulletin 02.07.2001 - DA - PE 304.997

•  Forsikringsmæglervirksomhed
Ordfører: Ursula Konitzer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 511 endelig - 2000/0213 COD - CES 720/2001

Hovedpunkter:
�Kommissionens forslag går ud på a) at sikre en høj grad af professionalisme og et højt
kompetenceniveau hos forsikrings- og genforsikringsmæglere b) at gøre det lettere for mæglerne
at udøve deres virksomhed på tværs af grænserne ved hjælp af en fælles registreringsordning og
c) derved sikre et højt beskyttelsesniveau for forsikringstagernes interesser.
�ØSU bifalder i høj grad disse grundlæggende målsætninger, men mener ikke, at de altid er
tilstrækkeligt sikrede i direktivforslaget.
�Udtalelsen fastholder, at forsikringsmæglere skal have en faglig uddannelse, og foreslår som
minimum 300 timers teoretisk og praktisk uddannelse, mens det overlades til medlemsstaterne
selv at fastsætte niveau og indhold.
�ØSU mener, at dette minimumskrav også er nødvendigt for at sikre friheden i det indre marked
i lyset af de divergerende bestemmelser i de forskellige medlemsstater, der er et resultat af den
eksisterende markedsopsplitning.
�Udvalget mener derfor, at for at forbedre forbrugerbeskyttelsen bør alle forsikringsmæglere
være registrerede og opfylde et minimumssæt af faglige kvalifikationskrav. Derfor bør direktivet
også omfatte de mæglere, der udøver forsikringsmæglervirksomhed som bibeskæftigelse.

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

•  Håndværket og SMV'er i EU
Ordfører: Antonello Pezzini (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: (Tillæg til initiativudtalelse) - CES 700/2001

Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•  Samarbejde for at fastholde dynamikken
Ordfører: Rainer Franz (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2001) 198 endelig - CES 702/2001

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

mailto:alison.imrie@cese.europa.eu
mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER58

Bulletin 02.07.2001 - DA - PE 304.997

•  Varemærkeforfalskning
Ordfører: Henri Malosse (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Reference: KOM(2000) 789 endelig (tillægsudtalelse) - CES 701/2001

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

•  Forebyggelse af kriminalitet i EU (Hippokrates)
Ordfører: Roger Burnel (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 786 endelig - 2000/0304 (CNS) - CES 716/2001

Hovedpunkter:
ØSU støtter meddelelsen.

Kontaktperson: Alan Hick (Tlf.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

7. LANDBRUG OG FISKERI

•  Støtteordning for olivenolie
Ordfører: Pedro Barato Triguero (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 855 endelig - 2000/0358 CNS - CES 709/2001
 
Hovedpunkter:
�ØSU tilslutter sig Kommissionens beslutning om at forlænge den nuværende fælles
markedsordning med to produktionsår, og ØSU ser med stor interesse på Kommissionens
beslutning om at udbygge kvalitetsstrategien for olivenolie i EU og mener, dette bør være den
vigtigste målsætning for reformen af den fælles markedsordning for de kommende år.
Med forbrugernes aktuelle utilstrækkelige kendskab til de olier, der er på markedet, mener ØSU,
at syreindholdet som parameter for klassifikation af olier i visse tilfælde kan forvirre og vildlede
forbrugerne. Derfor bør olie, der i dag betegnes som olivenolie, og som jo er en blanding af
raffineret olie og jomfruolie, ikke mærkes med syretallet på emballagen, for at forhindre at
forbrugerne drager forkerte slutninger om kvaliteten. Desuden er det vigtigt, totalt at forbyde
produktion og salg af blandinger af vegetabilske olier og olivenolie i hele EU

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

mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu
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•  Beskyttelse af svin
Ordfører: Staffan Nilsson (svensk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2001) 20 endelig - 2001/0021 CNS - CES 710/2001

Hovedpunkter:
ØSU hilser Kommissionens forslag velkommen, men er kritisk over for, at forslaget begrænser
sig til søer under goldperioden og ikke omfatter farende og diegivende søer. ØSU er også kritisk
over for, at forslag om ændringer i bilaget ikke skal forelægges EU-institutionerne til høring,
men kun Den Stående Veterinærkomité.
ØSU mener, der bør lægges mere vægt på kravet om øget plads til slagtesvin og forebyggende
sundhedspleje for at undgå og mindske faren for sygdomsudbrud. ØSU efterlyser en sikrere og
bedre analyse af, hvad forslaget vil koste. ØSU støtter forslaget om instrukser og vejledning og
passende uddannelseskurser for alle, der passer dyrene, men påpeger, at man må bygge på den
kompetence, der allerede findes hos dyrepasserne. Der må også tages hensyn til
sikkerhedsaspekter og faren for ulykker.

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

•  Den fælles markedsordning for frugt og grøntsager
Ordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2001) 36 endelig - CES 712/2001

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

•  Torskebestanden i Det Irske Hav
Ordfører: Cornelius Scully (irsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2001) 165 endelig - 2001/0083 CNS - CES 713/2001

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

mailto:nikolaos.pipiliagkas@cese.europa.eu
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8. SOCIALE ANLIGGENDER

•  Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens
Ordfører: Gustav Zöhrer (østrigsk medlem af Arbejdstagergruppen)

Reference: KOM(2000) 832 endelig - 2001/0006 COD - CES 718/2001

Hovedpunkter:
I princippet hilser ØSU Kommissionens initiativ velkommen. Forenkling og indbyrdes
tilnærmelse af retsreglerne og anvendelse af identiske begreber og definitioner i
fællesskabsretten fører generelt til øget transparens og større retssikkerhed. ØSU understreger,
hvad Kommissionen også giver udtryk for, at det drejer sig om at opretholde direktivets
beskyttende funktion. Men der må udvises forsigtighed, så man undgår misbrug i forbindelse
med såkaldte "rekonstruktioner". Det er ikke i overensstemmelse med direktivets
beskyttelsessigte, hvis der åbnes mulighed for sanering af virksomheder på
garantiinstitutionernes bekostning. ØSU bifalder præciseringen af direktivets
anvendelsesområde, som nu indebærer, at deltidsansatte, personer med tidsbegrænset ansættelse,
personer med vikaransættelsesforhold og hjemmearbejdende omfattes. ØSU mener, at
tjenestefolk, der beskæftiges af en fysisk person, og partsfiskere ikke bør udelukkes fra
direktivets anvendelsesområde, men at personer, der har dominerende indflydelse på
virksomhedens ledelse, bør kunne udelukkes af medlemsstaterne.

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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•  Opbevaring af humant blod 
Ordfører: Carlos Ribeiro (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: KOM(2000) 816 endelig - 2000/0323 COD - CES 717/2001

Hovedpunkter:
ØSU bifalder generelt teksten til det foreliggende forslag, der tager sigte på at beskytte
folkesundheden og værdsætter at det er et skridt på vej til en konsolidering af borgernes retlige
ligestilling i hele EU.
ØSU mener, at ét af EU's prioriterede mål bør være at skabe grundlag for opnåelse af høje
standarder for kvalitet og sikkerhed ved anvendelse af blod og blodkomponenter i EU. ØSU
bifalder derfor de bestemmelser i direktivforslaget, som under hensyntagen til de etiske og
deontologiske principper og gældende internationale normer garanterer, at dette mål bliver
opfyldt, og som nødvendigvis omhandler donoregnethed, tapning, opbevaring og distribution af
fuldblod og blodkomponenter.
I betragtning af mangelen på blod og den humanitære, almennyttige, anonyme og vederlagsfrie
karakter af bloddonation foreslår ØSU, at Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre flere kampagner, som giver bloddonorer samfundsmæssig anerkendelse og
tilskynder til at afgive blod på et idealistisk grundlag.
Selvforsyning med blod er et EU-mål, der bør sikres opfyldt. På linje med dette direktivforslag
understreger ØSU, at blod ikke må blive en handelsvare, som blot er rettet mod at give profit til
de centre, der tapper og behandler blod.

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

•  Videnskab, samfund og borgere i Europa
Ordfører: Gerd Wolf (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: (SEK(2000) 1973) (Initiativudtalelse) - CES 724/2001

Hovedpunkter:
ØSU byder Kommissionens initiativudtalelse velkommen og fremhæver behovet for:
− en løbende dialog mellem videnskabskredse og samfundsaktører,
− et økonomisk, politisk, socialt og kulturelt miljø, hvor videnskaben accepteres, og hvor

kreativitet og opfindelsesånd kan udfolde sig optimalt,
− de bedst mulige interne rammer for videnskab og
− tilstrækkeligt mange borgere, der har viljen og evnen til at vælge en forskerkarriere.

Kontaktperson: Alan Hick (Tlf.: 32 2 546.93.02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

* * *
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DIVERSE

DOKUMENTER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD I GÖTEBORG

(Disponible i EPADES Public\Docs Autres institutions\Conseil\Sommets\Göteborg)

•  Formandskabets rapport om debatten om EU's fremtid
(9520/01 + COR 1)

•  Rådets forberedelser til udvidelsen
(9518/01 + ADD 1 REV 1)

•  Meddelelse fra Kommissionen: "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En
EU-strategi for bæredygtig udvikling"
(9175/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om integration af miljøhensyn i de eksterne
politikker, der henhører under Rådet (almindelige anliggender)
(7791/01 + COR 1)

•  Rapport fra Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme): Strategi for integration af
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i politikken vedrørende det indre marked
(8970/01)

•  Konklusioner fra Rådet (landbrug) om miljøintegration og bæredygtig udvikling i den fælles
landbrugspolitik (8486/01)

•  Konklusioner fra Rådet (fiskeri) om integration af miljøhensyn og bæredygtig udvikling i den
fælles fiskeripolitik
(7885/01 + COR 1(sv))

•  Resolution fra Rådet (transport) om opfølgning af topmøderne i Cardiff og Helsingfors med
hensyn til integration af miljø og bæredygtig udvikling i transportpolitikken
(7329/01)

•  Konklusioner fra Rådet (energi og industri) om en strategi for integrering af bæredygtig
udvikling i EU's erhvervspolitik
(8328/01)

•  Resolution fra Rådet (energi og industri) om integration af miljøaspekter og bæredygtig
udvikling på det energipolitiske område
(8490/01)
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•  Konklusioner fra Rådet (udviklingssamarbejde) om en strategi for integration af miljøhensyn i
EF's økonomiske samarbejde og udviklingssamarbejde til fremme af bæredygtig udvikling
(8971/01)

•  Rådets henstilling af 15. juni 2001 vedrørende overordnede retningslinjer for
medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker
(9326/01)

•  Formandskabets rapport om alle aspekter af skattepakken (udarbejdet i nært samarbejde med
Kommissionens tjenestegrene)
(9548/01)

•  Rapport fra Udvalget for Social Beskyttelse om bæredygtige pensioner
(8792/01 + ADD 1)

•  Formandskabets rapport om den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
(9526/1/01 REV 1 + REV 2 (de))

•  EU-program til forebyggelse af voldelige konflikter
(9537/1/01 REV 1)

•  Konklusioner fra Rådet (almindelige anliggender) om samarbejde mellem EU og FN om
konfliktforebyggelse og krisestyring
(9528/2/01 REV 2)

•  Rapport fra den højtstående repræsentant og Kommissionen om en styrket rolle i forbindelse
med tilskyndelse til genoptagelse af fredsprocessen i Mellemøsten

•  Formandskabets og Kommissionens fuldstændige rapport om politikkerne inden for
rammerne af den nordlige dimension
(9804/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om gennemførelsen af den fælles strategi for
Middelhavsområdet
(9124/01)

•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om implementeringen af EU's fælles strategi
over for Rusland
(9805/01)
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•  Rapport fra Rådet (almindelige anliggender) om revision af stabiliserings- og
associeringsprocessen
(9765/01)

•  Formandskabets rapport om regionerne i den yderste periferi: status
(9815/01)

* * *
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UDVALG
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MØDER I UDVALG, SOM ER BLEVET BEMYNDIGET TIL
AT TRÆFFE AFGØRELSE

(Jf. Forretningsordenens artikel 62, stk. 4)

Udvalg Ordfører Emne Frist for
ændrings-
forslag

Dato for
afgørelse

KULT Kathleen
VAN BREMPT

Memorandum om livslang
uddannelse

12.07.2001
kl. 12.00

18.09.2001
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BERES
(PSE)

Budget 2002: Sektion III AFCO (M) 21.06.01

BROK
(PPE-DE)

Makrofinansiel bistand til
Forbundsrepublikken Jugoslavien

AFET (K) 19.06.01 C5-0231/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE-DE)

EF/Tyrkiet: Finansiel
førtiltrædelsesstøtte

BUDG (M) 25.06.01 C5-0219/01

COLOM I
NAVAL
(PSE)

Offentlige finanser: Bidrag til vækst
og beskæftigelse

BUDG (M) 26.06.01 C5-0172/01

COSTA NEVES
(PPE-DE)

Europæisk civilretligt område:
Gennemførelse, fastlæggelse af en
generel ramme for Fællesskabets
aktiviteter

BUDG (M) 26.06.01 C5-0254/01

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Den fælles fiskeripolitik: Beskyttelse
af ressourcerne, miljøet og
forbrugerne

BUDG (M) 26.06.01 C5-0261/01

GUY-QUINT
(PSE)

Vedtægten for EF-tjenestemænd:
Ansættelsesvilkår for øvrige ansatte
(Ændr. forord. 259/68/EØF)

BUDG (M) 26.06.01 C5-0249/01

GRUPPE
PPE

Fåre- og Gedekød: Fælles
markedsordning, reform

BUDG (M) 26.06.01 C5-0214/01

GRUPPE
PPE

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri,
Pericles-programmet

BUDG (M) 26.06.01

GRUPPE
PPE

Euro: Beskyttelse mod falskmønteri,
Pericles-programmet, medtagelse af
medlemsstater, der ikke har indført
euroen

BUDG (M) 26.06.01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

EKSF's aktionsbudget for 2002 BUDG (K) 26.06.01 C5-0233/01

VIRRANKOSKI
(ELDR)

Nuklear sikkerhed, Tjernobyl: 2.
fællesskabsbidrag til Tjernobyl-
reaktorfonden under EBRD

BUDG (K) 26.06.01

JONCKHEER
(VERTS/ALE)

Fremgangsmåderne ved indgåelse af
kontrakter om vand- og
energiforsyning samt transport

ECON (M) 12.06.01 C5-0368/00

MARINOS
(PPE-DE)

Energi: Fælles regler for det indre
marked for henholdsvis eletricitet og
naturgas (ændr.forord. 96/92/EF)

ECON (M) 19.06.01 C5-0184/01

RAPKAY
(PSE)

Energi: Betingelser for netadgang i
forbindelse med grænseoverskridende
elektricitetsudveksling

ECON (M) 19.06.01 C5-0185/01

ANDRIA
(PPE-DE

Enhedsmekanisme for mellemfristet
betalingsbalancestøtte til
medlemsstaterne (Oph. forord. (EØF)
1969/88)

ECON (K) 19.06.01 C5-0121/01

FOLIAS
(PPE-DE)

Makrofinansiel bistand til
Forbundsrepublikken Jugoslavien

ITRE (M) 20.06.01 C5-0231/01

GRUPPE
PPE

Kvaliteten af benzin og dieselolie
(Ændr. dir. 98/70/EF)

ITRE (M) 20.06.01 C5-0197/01

TURCO
(TDI)

Europols videregivelse af
personoplysninger til tredjelande og
eksterne organisationer (Svensk
initiativ)

LIBE (K) 20.06.01 C5-0218/01

ORTUONDO
LARREA
(VERTS/ALE)

Budget 2002: Sektion III RETT (M) 20.06.01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Rapport fra Kommissionen: Fællesskabsaktiviteter i forbindelse
med analyse, forskning og samarbejde på beskæftigelsesområdet-
Foreløbig rapport

BUDG
CONT
ECON
JURI

EMPL

COM (01) 208
endel.

Meddelelse fra Komissionenen til Rådet og Europa-Parlamentet
om De Forenede Nationers tredje konference vedrørende de
mindst udviklede lande

AFET
BUDG
ENVI
ITRE
DEVE

COM (01) 209
endel.

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Fællesskabets
holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling af alle de
lån på særlige vilkår til mindst udviklede AVS-HIPC-stater, som
står tilbage efter den fuldstændige anvendelse af HIPC-
gældslempelsesmekanismerne

BUDG
DEVE

COM (01) 210
endel.

Meddelelse fra Kommissionen om konfliktforebyggelse DEVE
AFET

COM (01) 211
endel.

Meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og det Økonomiske og
sociale udvalg fra Kommissionen : Afskaffelse af skattemæssige
hindringer for grænseoverskridende ydelse af
arbejdsmarkedsorienteret pension

EMPL
JURI
LIBE
ECON

COM (01) 214
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Hvordan skal FFC løse sin opgave i det europæiske
forskningsrum

ITRE COM (01) 215
endel.

Europa-Kommissionens fjerde rapport til Rådet om situationen
inden for verdens værftsindustri

ITRE COM (01) 219
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Opbygning af et effektivt partnerskab med FN inden for
udvikling og humanitære anliggender

AFET
DEVE

COM (01) 231
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Stockholm-
konventionen om persistente organiske miljøgifte på Det
Europæiske Fællesskabs vegne

ITRE
ENVI

COM (01) 237
endel.

Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)
Ændret forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et
europæisk retligt netværk for civil- og handelssager

BUDG
JURI
LIBE

COM (01) 234
endel.
CNS000240

* * *
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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 30. TIL DEN 31. MAJ 2001

Bruxelles

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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évaluation des incidences
de certains plans et programmes

sur l'environnement
modification de la dir.92/33/CE
"pneumatiques des véhicules"
modification de la dir.76/207/CE

"principe de l'égalité de traitement"
programme d'action pour

l'environnement
2001-2010

modification de la dir.91/671/CE
"port obligatoire de la
ceinture de sécurité"

codécison

Pays candidats-Chypre,Malte,Bulagarie,Estonie,Turquie,Rép.Slovaque
Slovenie,Lettonie,Hongrie,Rép.Tchèque,Roumanie,Lituanie,Pologne:

participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au
Réseau d'information et d'observation

règlement financier applicable au
budget général

consultation

Travaux législatifs

programme spécifique de recherche et de
développement technologique

résultats de la mission en Corée effectuée par
le Conseil et la Commission

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

environnement et développement durable
questions d'environnement dans la politique

économique
traité de Nice et avenir

de l'Union
marché européen intégré de

l'emploi 1998-1999

Rapports requérant l'avis du PE

Contrôle politique

Session MAI III 2001 Bruxelles
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le globe en séance
Conseil et Commission: déclarations
COREE : Mission du Conseil et de la
Commission

pays candidats :
participation à l'Agence pour
l'Environnement :
Rép. d'Estonie
Rép. de Lettonie
Rép. de Lituanie
Pologne
Rép. tchèque
Rép. de Hongrie
Rép. de Slovénie
Chypre
Roumanie
Rép. slovaque
Rép. de Bulgarie
Rép. de Malte
Turquie

Commission :
communication
Programme-cadre R&D
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a m e n d e m e n t s  l é g i s la t i f s

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

A 5 - 0 1 7 3 / 2 0 0 1
H a u t a l a
F E M M

2 0 0 0 / 0 1 4 2

A 5 - 0 1 4 1 / 2 0 0 1
H e d k v i s t  P e t e r s e n

R E T T
2 0 0 0 / 0 3 1 5

A 5 - 0 1 7 5 / 2 0 0 1
M y l l e r
E N V I

2 0 0 1 / 0 0 2 9

A 5 - 0 1 7 6 / 2 0 0 1
D e l l 'A l b a

B U D G
2 0 0 0 / 0 2 0 3

c o m m P A R L  
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

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

Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet

DELE 1996/0304
A5-0177/2001

Schörling

COD ***III fælles udkast godkendt 31. maj 01 …/… Wallström
30/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 92/23/EØF om dæk til motorkøretøjer og påhængs-
køretøjer samt om montering heraf

DELE 1997/0348
A5-0178/2001

De Roo

COD ***III fælles udkast godkendt 31. maj 01 …/… Likkanen 30/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fastlæggelse af
Fællesskabets miljøhandlingsprogram 2001-2010

ENVI 2001/0029
A5-0175/2001

Myller

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 31. maj 01 …/… Wallström
30/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af
sikkerhedsseler i køretøjer på under 3,5 tons

RETT 2000/0315
A5-0141/2001

Hedkvist Petersen

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 31. maj 01 …/… de Palacio
30/05/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om
ligestilling af kvinder og mænd for så vidt angår adgang til
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt
arbejdsvilkår

FEMM 2000/0142
A5-0173/2001

Hautala

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 31. maj 01 …/… Diamantopoulou
31/05/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

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

BUDG 2000/0203
A5-0176/2001

Dell'Alba

CNS * lovgiv. beslutning ændret
fornyet

udvalgsbehandling
art. 69, stk. 2, i FO

31. maj 01 Larsson
30/05/01

Schreyer
30/05/01

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Cypern om Republikken
Cyperns deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0342
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Malta om Republikken Maltas
deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0345
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Bulgarien om Republikken
Bulgariens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0346
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken
Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0347
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om Republikken
Tyrkiets deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0350
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Den Slovakiske Republik om Den
Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur
og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0351
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Slovenien om Republikken
Sloveniens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0352
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Letland om Republikken
Letlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0354
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.
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Titel Stiller Reference
Mødedok.

Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Ungarn om Republikken
Ungarns deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0355
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Den Tjekkiske Republik om Den Tjekkiske
Republiks deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0356
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Rumænien om Republikken
Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0357
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Litauen om Republikken
Litauens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0359
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæ-
iske Fællesskab og Republikken Polen om Republikken Polens
deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

ENVI 2000/0360
A5-0170/2001

Jackson

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

31. maj 01 uden forhandl. uden forhandl.
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II. Ændringsforslag

De vedtagne ændringsforslag er opført i henhold til den inddeling af restsakter, der er fastsat i EFT C 73 af 17. marts 1999.
Spalten "særlige forhold ved de behandlede ændringsforslag" angiver, om følgende spørgsmål behandles i de vedtagne ændringsforslag:  L:Retsgrundlag, ?:Charter om grundlæggende rettigheder, ΑΩ:
tidsmæssige spørgsmål, <=>:komitologi, €:budgetmæssige indvirkning, i-PE:informationsret, +:bekæmpelse af svig. Når symbolet "e.a" anvendes kan de vedtagne ændringsforslag vedrøre traktatprincipper, andre
gældende retsakter, tilrettelæggelsen af proceduren, redaktionelle forhold o sv..

Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige for-
hold i de ved-
tagne ænd-
ringsforslag

Titel Reference
Parlaments-

udv.
ordfører

Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om fastlæggelse af
Fællesskabets miljøhandlings-
program 2001-2010

2001/0029
ENVI
Myller

A5-0175/2001
COD ***I

244 226 34 0 18 184 0 2 9 0 1 0 0 12 ΑΩ
€

i-PE
Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets
direktiv 91/671/EØF om indbyr-
des tilnærmelse af medlemssta-
ternes lovgivning vedrørende
obligatorisk anvendelse af sik-
kerhedsseler i køretøjer på
under 3,5 tons

2000/0315
RETT

Hedkvist
Petersen

A5-0141/2001
COD ***I

6 6 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 i-PE
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Samlet antal
 Vedtagne æf.

Vedtagne æf. til retsaktens dele Særlige for-
hold i de ved-
tagne ænd-
ringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets
direktiv 76/207/EØF om gen-
nemførelse af princippet om lige-
stilling af kvinder og mænd for så
vidt angår adgang til beskæf-
tigelse, erhvervsuddannelse, for-
fremmelse samt arbejdsvilkår

2000/0142
FEMM
Hautala

A5-0173/2001
COD ***I

45 46 8 0 14 16 1 0 2 0 8 1 0 4 ΑΩ
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III. Lovgivningmæssige tekster: planlægning, finansiering og komitologi

Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæs
sig planlægning

Komitologi

Rådets forordning om finansiel
førtiltrædelsesstøtte til Tyrkiet

2001/0097
AFET

Dette forslag vedrører de deciderede
finansielle bestemmelser i forbindelse med
tildelingen af en finansiel støtte og
iværksættelsen af de prioriterede områder
inden for partnerskabet for tiltrædelse til
fordel for Tyrkiet.

Den samlede finansielle indvirkning,
herunder udgifterne til faglig bistand og
menneskelige ressourcer, ansættes
skønsmæssigt til 177,850 mio euro for en
periode på fem år.

ny aktion i
lovgivningsprogram
met for 2001

Forslaget viser de beføjelser, der tilkendes det
udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 9,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 3906/89, idet der
henvises til bestemmelserne i artikel 4
(forvaltningsudvalg) og artikel 7 i afgørelse
1999/448/EF.

Rådets forordning om
ændring af forordning (EF)
nr. 1683/95 om ensartet
udformning af visa

2001/0080
LIBE

Med Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse
og indarbejdelsen af Schengen-reglerne i
traktaten finder Kommissionen det af
sikkerhedshensyn nødvendigt at få vedtaget
yderligere foranstaltninger, bl.a. fælles
regler for udfyldelse af det ensartet
udformede visum for at sikre samme
udfyldelse i alle medlemsstater.

foreligger ikke aktion overført til
og godkendt i
lovgivningsprogram
met for 2001

Gennemførelsesbeføjelserne på det tekniske
plan tillægges Kommissionen med bistand af
det udvalg, der blev nedsat ved artikel 6 i
forordning 1683/95 om ensartet udformning af
visa, efter proceduren i artikel 5
(forskriftsudvalg) i afgørelse 1999/468/EF og i
overensstemmelse med denne afgørelses
artikel 7.

Rådets forordning om
ensartet udformning af ark til
påføring af visum udstedt til
personer, hvis rejsedoku-
menter ikke anerkendes af
den udstedende medlems-
stat

2001/0081
LIBE

Se bemærkningerne vedrørende ændring af
forordnng EF nr. 1683/95, reference
2001/0080.

foreligger ikke aktion overført til
og godkendt i
lovgivningsprogram
met for 2001

Gennemførelsesbeføjelserne på det
tekniske plan tillægges Kommissionen
med bistand af det udvalg, der blev nedsat
ved artikel 6 i forordning 1683/95 om
ensartet udformning af visa, efter
proceduren i artikel 5 (forskriftsudvalg) i
afgørelse 1999/468/EF og i
overensstemmelse med denne afgørelses
artikel 7.

Rådets forordning om ensar-
tet udformning af opholds-
tilladelser til tredjelands-
statsborgere

2001/0082
LIBE

Se bemærkningerne vedrørende ændring af
forordnng EF nr. 1683/95, reference
2001/0080.

foreligger ikke aktion overført til
og godkendt i
lovgivningsprogram
met for 2001

Gennemførelsesbeføjelserne på det
tekniske plan tillægges Kommissionen
med bistand af det udvalg, der blev nedsat
ved artikel 6 i forordning 1683/95 om
ensartet udformning af visa, efter
proceduren i artikel 5 (forskriftsudvalg) i
afgørelse 1999/468/EF og i
overensstemmelse med denne afgørelses
artikel 7.
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæs
sig planlægning

Komitologi

Initiativ fra Kongeriget Sverige
med henblik på vedtagelse af
Rådets retsakt om ændring af
Rådets retsakt af 12. marts
1999 om fastsættelse af regler
for Europols videregivelse af
personoplysninger til
tredjelande og eksterne
organisationer.

2001/0807
LIBE

Nærværende forslag ajourfører
bestemmelserne og betingelserne for
videregivelse af personoplysninger.

foreligger ikke aktion uden for
lovgivningsprogram
met for 2001

foreligger ikke

Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF)
nr. 2358/71 om den fælles
markedsordning for frø og
om fastsættelse for produk-
tionsårene 2002/03 og
2003/04 af støttebeløbene
for frø

2001/0099
AGRI

Nærværende forslag har til formål at indføre
en stabilisator svarende til den, der findes
for risfrø for alle frøarter under den fælles
markedsordning og viderefører
støttebeløbene for produktionsårene
2002/03 og 2003/04.

Forslaget medfører ingen ændringer af det
fastlagte budget, budgetpost B1-1858
"hektarstøtte" er fastsat til 120 mio euro for
regnskabsåret 2001.

ny aktion i
lovgivningsprogram
met for 2001

Forslaget indeholder ingen henvisning til
komitologispørgsmålet. Basisforordningen
2358/71, som er genstand for ændringen,
imødeser dog et forvaltningsudvalg for frø
af typen IIa). Nærværende forslag
indeholder såldes i modstrid med
almindelig praksis for lovgivningsmæssige
forslag under COD-proceduren ikke en
ændring, således at det omhandlede
udvalg bringes på linje med
bestemmelserne i komitologiafgørelse
468/99.

Rådets forordning om ændring
af forordning  (EF) nr. 3072/95
om den fælles markedsordning
for ris

2001/0085
AGRI

Dette forslag har til formål at ændre den
betalingsperiode for godtgørelserne for ris,
der blev fastsat ved forordning (EF) nr.
3072/95, til betalingsperioden for
markafgrøder, jf. forordning (EF) nr.
1251/1999.

Producentlandenes maksimale
garantimængder er baserede på et
gennemsnit af de producerede mængder i de
foregående år. Hvis støtten forbliver
uændret, vil den fælles markedsordnings
gennemsnitlige udgifter stabilisere sig på et
niveau, der nærmer sig det nuværende.
Forslaget er foreneligt med den finansielle
programmering og indebærer ikke yderligere
omkostninger i form af udgifter til
menneskelige ressourcer eller andre
administrative udgifter.

aktion uden for
lovgivningsprogram
met for 2001

foreligger ikke
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Titel Reference
Korr. udvalg

Retslig ramme
Aktionens generelle mål

finansielle aspekter Lovgivningsmæs
sig planlægning

Komitologi

Rådets forordning om den fælles
markedsordning for fåre- og
gedekød

2001/0103
AGRI

Dette forslag tager på baggrund af en
evalueirng foretaget af Kommissionen sigte
på en reform af den fælles markedsordning
for denne sektor. Blandt de foreslåede
foranstaltninger kan nævnes
bestemmelserne vedrørende moderfårs-
præmier, idet det foreslås at erstatte
kompensationen med en fast ydelse.
Derimod bevarer forslaget de dele af den
nuværende ordning, der har bidraget til at
stabilisere markederne.

Kapitel B1-22 "fåre- og gedekød" har for
regnskabsåret 2002 fået tildelt en bevilling
på 1,620 mio euro i forpligtelsesbevillinger
og betalingsbevillinger. Den finansielle
indvirkninger forventes at være forenelig
med de nuværende finansielle overslag.
Forslaget indebærer ikke yderligere udgifter
til menneskelige ressourcer eller
administration. Hvad angår forebyggelse af
bedrageri og uregelmæssigheder, finder
reglerne i den integrerede ordning for
forvaltning og kontrol anvendelse.

ny aktion i
lovgivningsprogram
met for 2001

Forslaget imødeser en forvaltningsudvalg
(jf. artikel 24) i medfør af
komitologiafgørelse 1999/468.
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Den politiske kontrol

Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Forhandlin-
ger under

møde-
perioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Bemærkninger

Nice-traktaten og Den Europæiske Unions
fremtid

2001/2022
AFCO

A5-0168/2001
INI

Besl. vedtaget
med æf.

Lindh
30/05/01

Barnier 30/05/01 Opfølgning:
- integration af charteret om de grundlæggende rettigheder i traktaterne,
- konvention, der skal forelægge et forfatningsforslag for Regeringskonferencen i
starten af 2002;
- indkaldelse af en ny referingskonference, frist: andet halvår 2003,
- vedtagelse af en ny traktat, frist: december 2003,
- deltagelse med observatørstatus af tiltrædelseslandene i konventionen,
- rettelse af antallet af repræsentanter i EuropaParlamentet for Ungarn og Den
Tjekkiske Republik,
- samling hos en næstformand i Kommissionen af de opgaver, der tilfalder
kommissæren med ansvar for de eksterne forbindelser og den højtstående
repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,
- udnævnelse af en europæisk anklager til bekæmpelse af finansielt svig,
- komité til tilrettelæggelse af og fremme af den offentlige debat.
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Forhandlin-
ger under

møde-
perioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Bemærkninger

Miljøpolitik og bæredygtig udvikling:
forberedelse af Det Europæiske Råds møde i
Göteborg

2000/2322
ENVI

A5-0171/2001
INI

Besl. vedtaget
med æf.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Opfølgening:
- forelæggelse af en meddelelse om bæredygtig udvikling med udgangen af 2001,
- nedsættelse af et "råd for bæredygtig udvikling", som samles hvert forår, og en
komité, som hovedsagelig skal forestå forberedelserne af disse forårsråd, frist: juni
2001,
- forelægge en samlet normaliseret opstilling af retningslinjer med henblik på en
passende evaluering og opfølgning af og kontrol med Cardiff-processen og den
bæredygtige udvikling,
- fornyet behandling af den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, frist:
2002,
- forelæggelse af forslag til energibesparelser på basis af kriterier, hvor mængder og
tidsfrister er fastsat for perioden 2010-2025,
- opfølgning af Cardiff-integrationsprocessen, anden fase: andet halvår 2002,
-sikring af tilstrækkelige budgetmidler til de planlagte aktioner,
- indførelse og offentligørelse af resultaterne af en bindende evaluering af
miljøindvirkningerne af alle Kommissionens lovgivningsmæssige beslutninger og
forslag,
- fornyet behandling af Parlamentets arbejdsgang med det formål at fastlægge
metoder, som fremmer en bæredygtig udvikling.

Opfyldelse af vore behov på en ansvarlig måde
- integration af miljøhensyn i den økonomiske
politik

2001/2004
ENVI

A5-0172/2001
COS

Besl. vedtaget
med æf.

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Opfølgning:
- evaluering af EU's økonomiske politik på samtidlige områder, således at den kan
betegnes som en bæredygtig økonomi også ud fra et økologisk synspunkt,
- gennemgang af Unionens nuværende støtteordninger med hensyn til bæredygtighed,
- forelæggelse af nye forslag om energi og beskatning af CO2 under hensyntagen til
anvendelsen af det udvidede samarbejde,
- fastlæggelse af et fælles EU-minimumsniveau for miljøindikatorerne og
minimumskrav for den systematiske inddragelse i de nationale statistiske systemer,
- opfordring til parlamenter og regeringer i medlemsstaterne om at opfylde deres
forpligtelser til at iværksætte de europæiske miljødirektiver, snarest muligt fastlægge
de mest nødvendige foranstaltninger til fremme af en gradvis men vedvarende
inddragelse af økologiske hensyn i den økonomiske udvikling.
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Forhandlin-
ger under

møde-
perioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissionen
holdning under

mødeper.

Bemærkninger

Rådets og Kommissionens rejse til Korea …/…
Politiske grupper

B5-0398/2001
Redegørelse

Rådet/Kommis-
sionen

Fæll. besl.
vedtaget

Larsson
30/05/01

Wallström
30/05/01

Opfølgning:
- udvidelse EU's støtte moderat afhængigt af, hvordan Nordkorea reagerer på den
internationale foruroligelse vedrørende den interkoreanske forsoningsproces,
spørgsmålene om ikke-spredning af atomvåben, respekten for menneskerettighederne
og de politiske og økonomiske strukturreformer samt samordningen af
medlemsstaterne politik med de øvrige vigtige aktører inden for det internationale
samfund for at forbedre dialogen med Korea,
- støtte til udviklingen af ikke-nuklear energi på den koreanske halvø,
- videreførelse af den humanitære bistand,
- opfølgning af de konkrete resultater af den strukturerede dialog mellem EU og Korea
om menneskerettighederne,

programme spécifique de recherche et
développement technologique

…/…
Kommissionen

…/…
Meddelelse

…/… …/… Busquin 30/05/01 Opfølgning:
- lovgivningsproceduren endnu ikke afsluttet.

Mod et integreret europæisk beskæftigelses-
marked 1998-1999

2001/2053
EMPL

A5-0169/2001
COS

Besl. vedtaget …/… Diamantopoulou
31/05/01

Opfølgning:
- forelæggelse af en oversigt over de vigtigste hindringer for den internationale
mobilitet,
- udvidelse af adgangen til EURES med henblik på arbejdsformidling, således at der
kan foretages en fornyet evaluering efter perioderne 2000-2001 og 2002-2003,
- afholdelse af en høring med deltagelse af euro-rådgiverne, for i højere grad at belyse
de eksisterende mangler inden for EURES-systemet,
- undersøgelse af de sproglige hindringer for at søge arbejde,
- forhøjelse af budgetbevillingerne til EURES bl.a. med henblik på EU's udvidelse,
- anmodning om, at arbejdsgruppen på højt plan (task force) inden december 2001
forelægger forslag til forbedring af EURES-nettet,
- inddragelse af Parlamentet i revisionen af retsgrundlaget for EURES, denne revision
skal foretages i henhold til COD-proceduren,
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Kommissionens reaktion
I. Lovgivningsmæssige tekster
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, at sidstnævntes underretter Parlamentet om sin reaktion på de tekster, der blev vedtaget på mødet, gengives i denne
tabelKommissionens reaktion på de tekster, der blev vedtaget under mødeperioden i marts 2001.
Analysen af ændringsforslagene til lovgivningsmæssige tekster tager udgangspunkt i den interinstitutionelle aftale om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse af 22. december 1998 såvel som i ændringsforslagets eventuelle
horisontale karakter.
Graden af accept for hvert område, der er  omfattet af de vedtagne ændringsforslag, såvel som den samlede grad af accept af den ændrede tekst varierer mellem 0 og 100%.
100% betyder således, at Kommissionen fuldt ud har kunnet acceptere de ændringsforslag. Parlamentet har vedtaget.

Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

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

A5-0055/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen
æf.

ingen æf. ingen
æf.

ingen
æf.

ingen
æf.

100,00% 100,00% Rådets andenbehandling berammet til maj 2001,
forligsprocedure ikke sandsynlig, endelig vedtagelse af
retsakten forventes i juni 2001;

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

1999/0067
ENVI

A5-0067/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen
æf.

75,00% ingen
æf.

ingen
æf.

ingen
æf.

28,57% 38,89% Kommissionens udtalelse er under udarbejdelse. Det er ikke
sandsynligt, at Rådet godkender alle Parlamentets
ændringsforslag. En forligsprocedure vil følgelig blive
nødvendig.

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

1998/0225
ENVI

A5-0068/2001
COD ***II

ingen
æf.

ingen
æf.

ingen æf. ingen
æf.

ingen
æf.

ingen
æf.

69,44% 69,44% Kommissionens udtalelse er under udarbejdelse. Det er ikke
sandsynligt, at Rådet godkender alle Parlamentets
ændringsforslag. En forligsprocedure vil følgelig blive
nødvendig.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

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

A5-0071/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen
æf.

ingen æf. ingen
æf.

ingen
æf.

ingen
æf.

100,00% 100,00% Kommissionen vil ændre sit forslag for at optage de to
ændringsforslag. Forslaget forventes færdigbehandlet efter
førstebehandlingen, for så vidt der ikke er
uoverensstemmelse mellem teksterne vedtaget i
Parlamentet og Rådet.

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om offentlig adgang til
miljøoplysninger

2000/0169
ENVI

A5-0074/2001
COD ***I

ingen
æf.

ingen
æf.

ingen æf. ingen
æf.

ingen
æf.

ingen
æf.

33,33% 33,33% Rådet (miljø) den 7.-8. juni 2001 forventes at nå til politisk
enighed om en fælles holdning. Den endelige udgave af den
fælles holdning forventes at foreligge i andet halvår 2001.

Rådets afgørelse om oprettelse af et
europæisk kriminalpræventivt net

2000/0824
LIBE

A5-0070/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** Ingen reaktion fra Kommissionen.

Rådets direktiv om minimumsstandar-
der 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

A5-0077/2001
CNS *

ingen
æf.

75,00% 50,00% ingen
æf.

ingen
æf.

50,00% 27,78% 31,45% Udviklingen i denne sag (første forslag til fælles
foranstaltninger, afsnit VI i 1997; ændret forslag i 1998;
forslag til direktiv afsnit IV i marts 2000) og udsigterne til
politisk enighed i Rådet i maj 2001, bevirker, at man ikke
imødeser et ændret forslag.

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

2000/0823
JURI

A5-0073/2001
CNS *

***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** ***/*** Ingen reaktion fra Kommissionen.

Rådets forordning om den fælles
markedsordning for sukker

2000/0250
AGRI

A5-0081/2001
CNS *

ingen
æf.

ingen
æf.

0,00% 0,00% ingen
æf.

0,00% 0,00% 0,00% Kommissionen har ikke til hensigt at ændre forslaget.
Forslaget behandlet i Rådet (landbrug) den 19.-20. marts
2001. Rådet har anmodet SCA om at forberede en afgørelse
til det næste møde i Rådet (landbrug).
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II. Andre tekster

Titel Reference Pol. gr.
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: Proce-
dure

Modtagere  Kommissionens
referencedoku-

ment med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

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

1998/2083 RETT A5-0040/2001 COS KOM, Råd, medlemssta-
ternes regeringer

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Handlingsplan for større energieffektivitet i Det
Europæiske Fællesskab

2000/2265 ITRE A5-0054/2001 COS KOM, Råd, medlemssta-
ternes parlamenter

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Arbejdet i Den Paritetiske Forsamling AVS-EU i
2000

2000/2106 DEVE A5-0057/2001 INI Rådet AVS-EU, den
paritetiske parlamentariske
forsamling AVS-EU,
medlemsstaternes parlamen-
ter, AVS-landenes parlamen-
ter, KOM

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning 2000/2137 AFET A5-0060/2001 COS KOM, Råd SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2000/2140 ITRE A5-0063/2001 COS Råd, KOM,, medlemssta-
ternes regeringer og parla-
menter

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2001/2028 ITRE A5-0076/2001 INI KOM, Råd SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

2001/2036 CONT A5-0078/2001 COS Råd, KOM, OLAF, Domsto-
len, Revisionsretten

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Fremtiden inden for den bioteknologiske industri 2000/2100 ITRE A5-0080/2001 INI Rådet, KOM, medlemssta-
ternes regeringer,
ansøgerlandene, WTO

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Kommissionens henstilling om de overordnede
retningslinjer for den økonomiske politik

2001/2008 ECON A5-0082/2001 INI Råd, KOM,, medlemssta-
ternes regeringer og parla-
menter

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen
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Titel Reference Pol. gr.
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: Proce-
dure

Modtagere  Kommissionens
referencedoku-

ment med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

Den Europæiske Unions fælles strategi over for
Ukraine

2000/2116 AFET A5-0083/2001 COS Råd, KOM,, medlemssta-
ternes regeringer og parla-
menter, Ukraines parlament
og regering

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

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

…/… KOM, Råd, medlemssta-
terne,

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Endelig rapport fra Vismandsudvalget om
reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder

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

…/… Råd, KOM, stats- og rege-
ringscheferne, forumet for
europæiske værdipapir-
kommitteer

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

EU's informations- og kommunikationsstrategi …/… CULT B5-0174/2001 …/… Råd, KOM, medlemssta-
ternes regeringer,

SP(2001)1329 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

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

…/… Politiske
grupper

B5-0175/2001 …/… Det Europæiske Råd, Rådet,
Kommissionen, medlemssta-
ternes regeringer og parla-
menter og ansøgerlandene

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Katastrofer: Oversvømmelser i Mozambique …/… Politiske
grupper

B5-0176/2001 …/… Rådet, KOM, medlemssta-
ternes parlamenter,
Mocambiques regering og
nationalforsamling, AUO,
FN's Generalsekretariat

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Aids-patienters adgang til medicin i
udviklingslandene

…/… Politiske
grupper

B5-0182/2001 …/… Rådet, KOM, WTO,
Forsamlingen AVS-EU,
AUO

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Situationen i Zimbabwe …/… Politiske
grupper

B5-0183/2001 …/… KOM, Rådet, medlemssta-
ternes regeringer,
Zimbabwes regering og
parlament, Den Paritetiske
Parlamentariske Forsamling
AVS-EU, AAUO's General-
sekretariat og Common-
wealth

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen
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Titel Reference Pol. gr.
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: Proce-
dure

Modtagere  Kommissionens
referencedoku-

ment med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

Afghanistan …/… Politiske
grupper

B5-0184/2001 …/… Rådet, KOM, Taliban-myn-
digheder,
ANPED, regeringerne i
Pakistan, Saudiarabien, De
Forenede Arabiske Emirater,
Indien, Kina, Rusland, Iran,
Usbekistan, Tadjikistan,
Unesco, Den Arabiske
Gruppe ved Unesco,
Organisationen for Islamisk
Uddannelse og FN's
Sikkerhedsråd

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Børn der bortføres af en af deres forældre …/… Politiske
grupper

B5-0185/2001 …/… EU's formandskab, Rådet,
KOM, Kenyias regering,
Kenyias præsident, Moi,
FN's Generalsekretariat

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Bortførelsen af portugisiske statsborgere i Cabinda …/… Politiske
grupper

B5-0186/2001 …/… Rådet, KOM, medlemssta-
ernes regeringer og
parlamenter, Angolas
regering og
nationalforsamling, FN,
lederne af Cabinda-
befrielsesfronten, FLEC,
FLEC-Renovada

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Situationen i Kalimantan …/… Politiske
grupper

B5-0187/2001 …/… Rådet, KOM, Indonesiens
regering

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Situationen i Turkmenistan …/… Politiske
grupper

B5-0188/2001 …/… Rådet, KOM, medlemssta-
ternes regeringer, OSCE,
regeringen i Turkmenistan

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

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

…/… Politiske
grupper

B5-0189/2001 …/… Rådet, KOM, FN's General-
sekretariat

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen

Den humanitære katastrofe i Mongoliet …/… Politiske
grupper

B5-0191/2001 …/… Rådet, KOM, FAO,
Mongoliets præsident,
regering og parlament

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen
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Titel Reference Pol. gr.
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: Proce-
dure

Modtagere  Kommissionens
referencedoku-

ment med
underretning om

reaktion;

Bemærkninger

Situationen ved grænsen mellem Kosovo og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

…/… Politiske
grupper

B5-0230/2001 …/… KOM, Rådet, højtstående
repræsentant FUSP,
regeringen i Arym, NATO,
MINUK, regeringen i
Bosnien og Herzegovina,
regeringen i Den
Jugoslaviske
Forbundsrepublik og
Montenegro

SP(2001)1329 Ingen reaktion fra Kommissionen efter
afstemningen
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Endelige lovgivningsakter

taux d'acceptation des amendements du PETitel Reference
Parlamentsudv.
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Bemærkninger

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

1985/0046
ECON

COD ***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flerta, idet en medlemsstat stemte imod
og akten er vedføjet tre erklæringer fra
Rådet og Kommissionen.
Europa-Parlamentets ændringsforslag
til den fælles holdning godkendt
fuldstændigt mod visse redaktionelle
ændringer.
akt vedtaget efter 15 år og 4
måneder
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taux d'acceptation des amendements du PETitel Reference
Parlamentsudv.

Procedure

R
et

s-
gr

un
dl

ag

G
ru

nd
læ

gg
en

de
re

tt
ig

he
de

r

ov
er

ga
ng

s-
be

st
.,

en
de

lig
e

be
st

em
m

el
-s

er
di

sp
en

sa
tio

ne
r,

fo
rlæ

ng
el

se
r

un
dt

ag
el

se
r

fin
an

si
el

le
 a

sp
ek

te
r

ge
nn

em
fø

-
re

ls
es

be
fø

je
l-s

er

un
de

rr
et

-n
in

g 
af

 E
P

an
dr

e 
fo

ra
ns

ta
ltn

in
ge

r
og

 b
es

te
m

m
el

se
r

Sa
m

le
t g

ra
d 

af
 a

cc
ep

t

Bemærkninger

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

2000/0034
DEVE

COD ***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 100,00% Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flertal,
Parlamentets ændringer vedtaget ved
førstebehandling integreret i Rådets
fælles holdning mod visse redaktionelle
ændringer.

akt vedtaget efter 14 måneder

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om
minimumsuddannelsesniveauet for
søfartserhverv

2000/0131
JURI

COD ***I

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flertal,

akt vedtaget efter  10 måneder

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om fordeling mellem
medlemsstaterne af de tilladelser, der
modtages i  henhold til aftalerne
mellem Det Europæiske Fællesskab
og Republikken  Bulgarien og mellem
Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Ungarn om bestemte
betingelser for vejgodstransport og
om fremme af kombineret  transport

1999/0264
RETT

COD ***I

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00% Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flertal,
Europa-Parlamentets ændringer vedtaget
ved førstebehandling godkendt af Rådet.

akt vedtaget efter  1 år og 3 måneder
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taux d'acceptation des amendements du PETitel Reference
Parlamentsudv.

Procedure
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Bemærkninger

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

CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 6,00% 6,00% Akt vedtaget enstemmigt i Rådet, idet en
medlemsstat stemte hverken for eller imod
og vedføjet en erklæring (27.01) fra den
belgiske delegation.
et parlamentsændringsforslag
principielt godkendt.

akt vedtaget efter  2 måneder

Rådets direktiv  om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
varetagelse af  arbejdstagernes
rettigheder i forbindelse
medoverførsel af virksomheder  eller
bedrifter eller dele af virksomheder
eller bedrifter (kodificeret udgave)

2000/0108
JURI

CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flertal,

akt vedtaget efter  8 måneder

Rådets forordning om videreførelse i
op til et år af finansieringen af visse
planer for forbedring af kvalitet og
fremme af afsætning, der blev
godkendt i henhold til afsnit IIa i
forordning (EØF) nr. 1035/72

2000/0252
AGRI
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Akt vedtaget i Rådet med kvalificeret
flertal, og ledsaget af en erklæring
(28/01) fra den spanske delegation;

akt vedtaget efter  5 måneder
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MØDEPERIODEN FRA DEN 11. TIL DEN 14. JUNI 2001

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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Mozambique: inondations

prescriptions minimales de sécurité
aménagement du temps de travail
ozone dans l'air ambiant
protection des forêts contre les incendies
protection des forêts contre la pollution atmosphérique
arbres fruitiers: détermination du potentiel de production
statistiques structurelles des entreprises
TELECOM: service universel et droits des util isateurs
Agence européenne pour la sécurité maritime
système de suivi, de contrôle et d'information

du trafic maritime
Autorité alimentaire européenne

conditions et règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux
Fonds d'indemnisation pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures
compte rendus d'évenements

dans l'aviation civile

codécison

lutte contre la peste porcine
modif. directive 91/630

 "normes minimales pour la protect. des porcs"
modification de la directive 77/388/CEE
coordination des interventions

de protection civile
lutte contre la traite des êtres humains
modif. du règl.1259/99 "régime de soutien direct"
modif. du règl.2792/99 "actions struct.-pêche"
Comores: protocole pêche

DOM, Açores, Madère, îles Canaries
mesures spécifiques pour certains produits agricoles
modif. du règl.1254/99 "OCM viande bovine"
modif. du règl.1696/71 "OCM houblon"

modif. du règl. 549/69
règl. "cessation définitive de fonctions "
Kosovo: aide financière exceptionnelle
décision-cadre: lutte contre l 'exploitation sexuelle

des enfants et la pédopornographie
modif. directive2000/29/CE "organismes nuisibles"

consultation

modification du règlement 1260/99
fonds structurels

avis conforme

Travaux législatifs

Conseil européen de Göteborg
SPG 2002-2004
bien-être des animaux

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

exploitation des biens culturels
approvisionnement pétrolier de l'Union
implants en silicone
technologies de l'information
et des communications-TIC

développement du service extérieur
processus ASEM

Rapports requérant l'avis du PE

groupe spécial de l'OMC/section 211

Questions orales

convention sur l 'interdiction
des armes biologiques et à toxines
République centrafricaine
Egypte
Angola
Tchad
Guatemala
Afghanistan
Népal
Malaisie

Débat d'actualité

Contrôle politique

Session JUIN 2001 Strasbourg
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le globe en séance

Situation en République Centrafricaine

Guatemala: droits de l'Homme

Tchad: fraude électorale Malaisie: droits de l'Homme

Egypte:droits de l'Homme

Afghanistan: droits de l'Homme

Angola: état de la situation

Népal: état de la situation

Conseil européen de Göteborg Kosovo : aide financière

DOM, Açores, Madère, Canaries : produits agricoles
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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  -  P r o c é d u r e  d e  c o d é c i s i o n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0

A 5 - 0 19 6 / 2 0 0 1 H u g h e s
19 9 8 / 0 3 19  E M P L

A 5 - 0 18 7 / 2 0 0 1 D a v ie s
19 9 9 / 0 0 6 8  E N V I

A 5 - 0 2 0 2 / 2 0 0 1 H a r b o u r
2 0 0 0 / 0 18 3  J U R I

A 5 - 0 18 1/ 2 0 0 1 L u ll in g
2 0 0 1/ 0 0 2 3  J U R I

A 5 - 0 18 5 / 2 0 0 1 P a u ls e n
2 0 0 0 / 0 2 3 0  E N V I

A 5 - 0 19 8 / 2 0 0 1 W h it e h e a d
2 0 0 0 / 0 2 8 6  E N V I

A 5 - 0 2 0 0 / 2 0 0 1 P a u ls e n
2 0 0 0 / 0 2 5 9  E N V I

A 5 - 0 18 2 / 2 0 0 1 R e d o n d o  J im é n e z
2 0 0 0 / 0 2 9 1 A G R I

A 5 - 0 2 0 1/ 2 0 0 1 E s c lo p é
2 0 0 0 / 0 3 2 6  R E T T

A 5 - 0 2 0 3 / 2 0 0 1 C o ll in s
2 0 0 0 / 0 3 4 3  R E T T

A 5 - 0 2 0 5 / 2 0 0 1 M a s t o r a k is
2 0 0 0 / 0 3 2 7  R E T T

A 5 - 0 2 0 8 / 2 0 0 1 S t e r c k x
2 0 0 0 / 0 3 2 5  R E T T

c o m m P A R L  
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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A m e n d e m e n t s  l é g i s l a t i fs  -  p r o c é d u r e  d e  c o n s u l t a t i o n

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

2 0 0 1/ 0 0 4 5  A F E T
A 5 - 0 2 0 9 / 2 0 0 1 B r o k

2 0 0 1/ 0 0 2 4  L IB E
A 5 - 0 18 3 / 2 0 0 1 K la m t

2 0 0 1/ 0 0 2 5  L IB E
A 5 - 0 2 0 6 / 2 0 11 K a r a m a n o u

2 0 0 0 / 0 2 8 9  E C O N
A 5 - 0 14 9 / 2 0 0 1 T o r r e s  M a r q u e s

2 0 0 1/ 0 0 2 7  J U R I
A 5 - 0 19 4 / 2 0 0 1 M il le r

2 0 0 0 / 0 2 4 8  E N V I
A 5 - 0 18 0 / 2 0 0 1 G o n z a le z  A lv a r e z

2 0 0 0 / 0 2 14  A G R I
A 5 - 0 14 3 / 2 0 0 1 R e d o n d o  J im e n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 5  A G R I
A 5 - 0 18 4 / 2 0 0 1 G r a e f f e  z u  B a r in g d o r f

2 0 0 0 / 0 3 0 7  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1 M a r t in e z  

2 0 0 0 / 0 3 0 8  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1 M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 0 9  A G R I
A 5 - 0 19 5 / 2 0 0 1 M a r t in e z  

2 0 0 0 / 0 3 13  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1 M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 14  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1 M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 16  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1 M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 17  A G R I
A 5 - 0 19 7 / 2 0 0 1 M a r t i n e z

2 0 0 0 / 0 3 3 0  A G R I
A 5 - 0 2 0 4 / 2 0 0 1 M a y e r

2 0 0 1/ 0 0 2 1 A G R I
A 5 - 0 2 10 / 2 0 0 1 B u s k

2 0 0 0 / 0 3 10  P E C H
A 5 - 0 18 9 / 2 0 0 1 P o ig n a n t

2 0 0 1/ 0 0 3 5  P E C H
A 5 - 0 19 0 / 2 0 0 1 F r a g a  E s t é v e z

2 0 0 1/ 0 0 8 8  P E C H
A 5 - 0 19 2 / 2 0 0 1 P e r e z  R o y o

c o m m P A R L  
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.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilrettelæggelse af
arbejdstid for personer, der udfører mobilt arbejde i forbindelse
med vejtransport

EMPL 1998/0319
A5-0196/2001

Hughes

COD ***II fælles holdning ændret 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anden ændring af
Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug
af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til
artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EMPL 1998/0327
A5-0156/2001

Skinner

COD ***II fælles holdning godkendt 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i
Fællesskabet mod luftforurening

ENVI 1999/0159
A5-0179/2001

Redondo Jiménez

COD ***II fælles holdning godkendt 13.06.01 …/… Fischler
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EØF) nr. 2158/92 om beskyttelse af skovene i
Fællesskabet mod brande

ENVI 1999/0160
A5-0179/2001

Redondo Jiménez

COD ***II fælles holdning godkendt 13.06.01 …/… Fischler
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftens indhold af
ozon

ENVI 1999/0068
A5-0187/2001

Davies

COD ***II fælles holdning ændret 13.06.01 …/… Wallström
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsyningspligt og
brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester

JURI 2000/0183
A5-0202/2001

Harbour

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 …/… Liikanen
12/06/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistik over
erhvervsstrukturer

JURI 2001/0023
A5-0181/2001

Lulling

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 …/… Solbes Mira
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle
principper og krav i fødevarelovgivning, om oprettelse af
Myndigheden og om procedurer i
fødevaresikkerhedsanliggender

ENVI 2000/0286
A5-0198/2001

Whitehead

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 12.06.01 …/… Byrne
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår
animalske produkter

ENVI 2000/0230
A5-0185/2001

Paulsen

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 12.06.01 …/… Byrne
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er
bestemt til konsum

ENVI 2000/0259
A5-0200/2001

Paulsen

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 12.06.01 …/… Byrne
12/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om statistiske
undersøgelser, der skal foretages for at bestemme
produktionskapaciteten i plantager med visse arter af
frugttræer

AGRI 2000/0291
A5-0182/2001

Redondo Jiménez

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 uden forhandl. uden forhandl.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en
fond for erstatning for olieforurening i europæiske farvande og
dertil knyttede foranstaltninger

RETT 2000/0326
A5-0201/2001

Esclopé

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indberetning af
hændelser inden for civil luftfart

RETT 2000/0343
A5-0203/2001

Collins

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et
europæisk søfartssikkerhedsagentur

RETT 2000/0327
A5-0205/2001

Mastorakis

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et
europæisk overvågnings-, kontrol- og informationssystem for
skibsfarten

RETT 2000/0325
A5-0208/2001

Sterckx

COD ***I lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… de Palacio
13/06/01

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene

RETT 2000/0306
A5-0164/2001

Markov

AVC *** lovgiv. beslutning
vedtaget

14.06.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets afgørelse om yderligere ekstraordinær finansiel bistand
til Kosovo

AFET 2001/0045
A5-0209/2001

Brok

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Solbes Mira
13/06/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel LIBE 2001/0024
A5-0183/2001

Klamt

CNS * lovgiv. beslutning ændret 12.06.01 …/... Vitorino
11/06/01

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel
udnyttelse af børn og børnepornografi

LIBE 2001/0025
A5-0206/2001
Karamanou

CNS * lovgiv. beslutning ændret 12.06.01 …/… Vitorino
11/06/01

Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med
henblik på forenkling, modernisering og harmonisering af
kravene til fakturering med hensyn til merværdiafgift

ECON 2000/0289
A5-0149/2001

Torres Marques

CNS * lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 …/... Bolkestein
12/06/01

Rådets forordning om særlige foranstaltninger for
tjenestemænds endelige udtræden af tjenesten i
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som følge af
reformen af Kommissionen

JURI 2001/0027
A5-0194/2001

Miller

CNS * lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 …/… Kinnock
12/06/01

Rådets forordning om ændring af forordning (EURATOM,
EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De
Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte
på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og
artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier
og immuniteter skal finde anvendelse

JURI 2001/0028
A5-0194/2001

Miller

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

13.06.01 …/… Kinnock
12/06/01

Rådets beslutning om fastlæggelse af en fællesskabsordning
for koordinering af civilbeskyttelsesindsatsen i
katastrofetilfælde

ENVI 2000/0248
A5-0180/2001

González Álvarez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Rådets direktiv om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af
klassisk svinepest

AGRI 2000/0214
A5-0143/2001

Redondo Jiménez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Byrne
14/06/01

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1259/1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte

AGRI 2000/0335
A5-0184/2001

Graefe zu Baringdorf

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Rådets forordning om ændring, for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af forordning (EØF) nr. 3763/91 om
særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel
for de oversøiske franske departementer

AGRI 2000/0307
A5-0195/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Rådets forordning om ændring, for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af forordning (EØF) nr. 1600/92 om
særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel
for Azorerne og Madeira

AGRI 2000/0308
A5-0195/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Rådets forordning om ændring, for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af forordning (EØF) nr. 1601/92 om
særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel
for De Kanariske Øer

AGRI 2000/0309
A5-0195/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Rådets forordning om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske
departementer

AGRI 2000/0313
A5-0197/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Rådets forordning om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira

AGRI 2000/0314
A5-0197/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/6/01

Rådets forordning om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer

AGRI 2000/0316
A5-0197/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

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

AGRI 2000/0317
A5-0197/2001

Martinez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF)
nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle

AGRI 2000/0330
A5-0204/2001

Mayer

CNS * lovgiv. beslutning ændret 13.06.01 uden forhandl. uden forhandl.

Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/630/EØF om
fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

AGRI 2001/0021
A5-0210/2001

Busk

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Byrne
13/06/01

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/29/EF om
foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af
skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres
spredning inden for Fællesskabet

AGRI 2001/0090
C5-0162/2001

procedure uden
afgivelse af
betænkning

CNS * lovgiv. beslutning
vedtaget

13.06.01 uden betænkning uden betænkning

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for
Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

PECH 2000/0310
A5-0189/2001

Poignant

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01

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

PECH 2001/0035
A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01
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Titel Stiller Reference
Mødedok.
Ordføreren

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for
vedtagelse

Rådets
holdning under

mødeper.

Kommissionens
holdning under

mødeper.

Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse
for perioden 28. februar 2001 - 27. februar 2004 af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne
om fiskeri ud for Comorerne

PECH 2001/0088
A5-0192/2001
Pérez Royo

CNS * lovgiv. beslutning ændret 14.06.01 …/… Fischler
14/06/01
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II. Ændringsforslag

De vedtagne ændringsforslag er opført i henhold til den inddeling af retsakter, der er fastsat i den interinstitutionelle overenskomst om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse, EFT C 73 af 17. marts
1999.
Spalten "særlige forhold ved de behandlede ændringsforslag" angiver, om følgende spørgsmål behandles i de vedtagne ændringsforslag: L: Retsgrundlag, ?:Charter om grundlæggende rettigheder, ΑΩ:
tidsmæssige spørgsmål, <=>:komitologi, €:budgetmæssige indvirkning, i-PE:informationsret, +:bekæmpelse af svig. Når symbolet "e.a" anvendes kan de vedtagne ændringsforslag vedrøre traktatprincipper, andre
gældende retsakter, tilrettelæggelsen af proceduren, redaktionelle forhold osv..

Samlet antal
 af vedtagne

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-

udv.
ordfører

Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om tilrettelæggelse af
arbejdstid for personer, der
udfører mobilt arbejde i
forbindelse med vejtransport

1998/0319
EMPL

A5-0196/2001
Hughes

COD ***II

22 0 20 1 2 8 3 0 4 0 0 0 0 2 "e.a"

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om luftens indhold af
ozon

1999/0068
ENVI

A5-0187/2001
Davies

COD ***II

25 8 17 0 2 12 0 0 1 0 0 0 2 0 Α
Ω

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om forsyningspligt og
brugerrettigheder i forbindelse
med elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester

2000/0183
JURI

A5-0202/2001
Harbour
COD ***I

62 6 66 0 5 18 2 0 9 0 23 0 8 1 Α
Ω

i-PE
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Samlet antal
 af vedtagne

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-

udv.
ordfører

Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af
forordning (EF, Euratom) nr.
58/97 om statistik over
erhvervsstrukturer

2001/0023
JURI

A5-0181/2001
Lulling

COD ***I

10 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 "e.a"

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets
direktiv 90/425/EØF og
92/118/EØF for så vidt angår
animalske produkter

2000/0230
ENVI

A5-0185/2001
Paulsen
COD ***I

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om de generelle
principper og krav i
fødevarelovgivning, om
oprettelse af Myndigheden og om
procedurer i
fødevaresikkerhedsanliggender

2000/0286
ENVI

A5-0198/2001
Whitehead
COD ***I

189 6 184 1 23 73 17 0 14 36 7 0 0 13 ΑΩ
€

<=>
i-PE
[X]

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om
sundhedsbestemmelser for
animalske biprodukter, som ikke
er bestemt til konsum

2000/0259
ENVI

A5-0200/2001
Paulsen
COD ***I

99 2 89 0 13 38 0 0 3 1 1 0 30 3 ΑΩ
<=>
[X]

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om statistiske
undersøgelser, der skal
foretages for at bestemme
produktionskapaciteten i
plantager med visse arter af
frugttræer

2000/0291
AGRI

A5-0182/2001
Redondo
Jiménez
COD ***I

2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "e.a"
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Samlet antal
 af vedtagne

ændringsforslag

Vedtagne æf. til retsaktens deleTitel Reference
Parlaments-

udv.
ordfører

Mødedok:
Procedure
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Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oprettelse af en
fond for erstatning for
olieforurening i europæiske
farvande og dertil knyttede
foranstaltninger

2000/0326
RETT

A5-0201/2001
Esclopé
COD ***I

33 2 34 1 10 11 4 0 2 2 3 0 0 1 ΑΩ
<=>
i-PE

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om indberetning af
hændelser inden for civil luftfart

2000/0343
RETT

A5-0203/2001
Collins

COD ***I

11 1 10 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 ΑΩ

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om oprettelse af et
europæisk
søfartssikkerhedsagentur

2000/0327
RETT

A5-0205/2001
Mastorakis
COD ***I

17 3 19 0 1 5 0 0 3 10 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
[X]

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om oprettelse af et
europæisk overvågnings-,
kontrol- og informationssystem
for skibsfarten

2000/0325
RETT

A5-0208/2001
Sterckx

COD ***I

28 0 28 0 7 14 0 0 3 1 1 0 0 2 ΑΩ
i-PE

Rådets afgørelse om yderligere
ekstraordinær finansiel bistand til
Kosovo

2001/0045
AFET

A5-0209/2001
Brok

CNS *

15 0 15 1 7 1 0 0 2 0 4 0 0 0 L
ΑΩ
€

<=>
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Rådets rammeafgørelse om
bekæmpelse af menneskehandel

2001/0024
LIBE

A5-0183/2001
Klamt
CNS *

43 4 38 1 7 14 1 0 5 0 9 0 0 1 ?
i-PE

Rådets rammeafgørelse om
bekæmpelse af seksuel
udnyttelse af børn og
børnepornografi

2001/0025
LIBE

A5-0206/2011
Karamanou

CNS *

36 6 34 0 2 17 1 0 6 0 6 0 0 2 ΑΩ

Rådets direktiv om ændring af
direktiv 77/388/EØF med henblik
på forenkling, modernisering og
harmonisering af kravene til
fakturering med hensyn til
merværdiafgift

2000/0289
ECON

A5-0149/2001
Torres

Marques
CNS *

25 1 24 0 1 15 1 0 0 0 3 0 0 4 ΑΩ

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for
tjenestemænds endelige
udtræden af tjenesten i
Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber som
følge af reformen af
Kommissionen

2001/0027
JURI

A5-0194/2001
Miller
CNS *

20 0 20 1 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 ΑΩ
€

i-PE
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Rådets beslutning om
fastlæggelse af en
fællesskabsordning for
koordinering af
civilbeskyttelsesindsatsen i
katastrofetilfælde

2000/0248
ENVI

A5-0180/2001
González
Álvarez
CNS *

41 4 42 0 11 13 0 0 10 0 0 0 4 4 <=>

Rådets direktiv om EF-
foranstaltninger til bekæmpelse
af klassisk svinepest

2000/0214
AGRI

A5-0143/2001
Redondo
Jiménez
CNS *

32 2 33 0 5 17 2 0 6 0 1 0 2 0 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 1259/1999 om
fastlæggelse af fælles regler for
den fælles landbrugspolitiks
ordninger for direkte støtte

2000/0335
AGRI

A5-0184/2001
Graefe zu
Baringdorf

CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 €

Rådets forordning om ændring,
for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af
forordning (EØF) nr. 3763/91 om
særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
de oversøiske franske
departementer

2000/0307
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

11 0 10 0 5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 ΑΩ
€
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Rådets forordning om ændring,
for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af
forordning (EØF) nr. 1600/92 om
særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
Azorerne og Madeira

2000/0308
AGRI

A5-0195/200
Martinez
CNS *

12 0 10 0 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Rådets forordning om ændring,
for så vidt angår
strukturforanstaltningerne, af
forordning (EØF) nr. 1601/92 om
særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
De Kanariske Øer

2000/0309
AGRI

A5-0195/2001
Martinez
CNS *

12 0 10 0 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 L
ΑΩ
€

i-PE

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
de franske oversøiske
departementer

2000/0313
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

41 0 41 0 9 9 0 0 4 0 12 0 3 4 ΑΩ
€

<=>
i-PE

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
Azorerne og Madeira

2000/0314
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

69 0 67 0 17 18 0 0 1 0 29 0 2 0 ΑΩ
€

Rådets forordning om særlige
foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for
De Kanariske Øer

2000/0316
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

53 0 52 0 13 12 0 0 5 0 17 0 2 3 ΑΩ
€

<=>
i-PE
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Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 1254/1999 om
den fælles markedsordning for
oksekød

2000/0317
AGRI

A5-0197/2001
Martinez
CNS *

4 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 L

Forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
1696/71 om den fælles
markedsordning for humle

2000/0330
AGRI

A5-0204/2001
Mayer
CNS *

5 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ

Rådets direktiv om ændring af
direktiv 91/630/EØF om
fastsættelse af mindstekrav med
hensyn til beskyttelse af svin

2001/0021
AGRI

A5-0210/2001
Busk

CNS *

33 0 31 0 10 6 0 0 2 0 11 1 0 1 ΑΩ
i-PE

Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 2792/1999 om
de nærmere regler og betingelser
for Fællesskabets
strukturforanstaltninger for
fiskeriet

2000/0310
PECH

A5-0189/2001
Poignant

CNS *

5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 L
ΑΩ

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
PECH

A5-0190/2001
Fraga Estévez

CNS *

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΩ
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Rådets forordning om indgåelse
af protokollen om fastsættelse for
perioden 28. februar 2001 - 27.
februar 2004 af de
fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er
omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Islamiske
Forbundsrepublik Comorerne om
fiskeri ud for Comorerne

2001/0088
PECH

A5-0192/2001
Pérez Royo

CNS *

6 0 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 €
i-PE
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Den politiske kontrol

Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 om
udførsel af kulturgoder og Rådets direktiv
93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder,
som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats
område

2000/2246
CULT

A5-0122/2001
COS

Besl. vedtaget
12.06.01

…/… Bolkestein
11/6/01

Opfølgning:
- oplysningskampagne (i medlemsstater og ansøgerlande)
- offentlig katalogisering af kulturgoder
- ændring af forordning (EØF) nr. 3911/92
- grønbog inden 31/12/2001
- oprettelse af et digitalt informationsnet

EU’s olieforsyning 2000/2335
ITRE

A5-0163/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
14.06.01

…/… de Palacio
13/06/01

Opfølgning:
- udarbejdelse af langsigtede strategier for spredning af EU's import
- fremme af forbrug og fremstilling af biobrændsel i ansøgerlandene
- fjernelse af konkurrenceforvridninger
- afstemningsmekanisme mellem Rådet (almindelige anliggender), Økofin-
Rådet og Rådet (transport)
- bibeholdelse af programmerne Alterner II og Save II

andragender om brystimplantater af silikone,
der er erklæret i overensstemmelse med
kravene for behandling (andragender
470/1998 og 771/1998)

2001/2068
PETI

A5-0186/2001
INI

Besl. vedtaget
13.06.01

…/… Liikanen
12/6/01

Opfølgning:
- forelæggelse af en række foranstaltninger til sikring af sikkerheden og
kvaliteten af de tilbudte produkter.

informations- og kommunikationsteknologien
(IKT) og udviklingslandene

2000/2327
DEVE

A5-0191/2001
INI

Besl. vedtaget med æf.
12.06.01

…/… Bolkestein
11/6/01

Opfølgning:
- fastlæggelse af troværdige og gennemskuelige retlige og
forvaltningspolitiske rammebetingelser i udviklingslandene
- opretholdelse af informations- og kommunikationsteknologi som en
målsektor for EUF
- formulering af en fælles og sammenhængende politik for informations- og
kommunikationsteknologien
- etablering af hensigtsmæssige forvaltningsstrukturer i Kommissionen
- udarbejdelse af en opfølgningsrapport for 2003
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Udvikling af delegationstjenesten 2000/2292
AFET

A5-0199/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
14.06.01

…/… Patten 12/6/01 Opfølgning:
- en række foranstaltninger vedrørende tjenestemænd ansat i
delegationerne
- undersøge muligheden for at indføre et system for integrering af de
nationale udlandstjenester i Fællesskabets delegationstjeneste
- oprettelse af nye delegationer ud fra kriterier
- undersøge muligheden for tildeling af driftskapital
- evalueringsrapport inden 15/10/2001

ASEM-Processens ("Asia Europe Meeting")
perspektiver og prioritering i det nye årti

2000/2243
AFET

A5-0207/2001
COS

Besl. vedtaget med æf.
13.06.01

…/… Patten 12/6/01 Opfølgning:
- regelmæssig orientering af Parlamentet om udviklingen i ASEM-
processen
- opfølgning op til hvert ASEM-topmøde af de fremskridt, der er opnået på
menneskerettighedsområdet
- udarbejdelse af et nyt forslag op til ASEM IV-topmødet
- udstedelse af visum til Taiwans regering
- indkaldelse til et parlamentarisk møde Asien-Europa (ASEP II) i 2002

Dyrs velfærd …/…
Kommissionen

…/…
Redegørelse

Kommissionen

…/… Winberg
11/6/01

Byrne 11/6/01 - præcisering af Kommissionens retningslinjer
- fortegnelse over igangværende initiativer

WTO-panel om paragraf 211 …/…
ITRE

B5-0326/2001
QUO-Rådet

…/… Danielsson
12/6/01

Lamy 12/6/01 - henvisning til hver institutions beføjelser
- begrundelse for Kommissionens iværksatte procedurer

Forslag til Rådets forordning om indførelse af
generelle præferenceordninger for 2002-
2004

…/…
Kommissionen

…/…
Meddelelse

…/… …/… Lamy 12/6/01 - forelæggelse af de overordnede retningslinjer i Kommissionens forslag,
der både vedrører den fælles handelspolitik og Unionens strategi for
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom.

Protokollen til fremme af overholdelsen af
konventionen om bakteriologiske (biologiske)
våben og toksinvåben

…/…
Politiske grupper

B5-0434/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- henstilling om indførelse af en moderne verifikationsordning i den endelige
udgave af protokollen
- behandling af problemerne på topmødet i Göteborg med den amerikanske
præsident



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE 125

Bulletin 02.07.2001 - DA - PE 304.997

Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Situationen i Den Centralafrikanske Republik …/…
Politiske grupper

B5-0431/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- standsning af fjendtlighederne
- forøgelse af den humanitære bistand

Guatemala : menneskerettigheder …/…
Politiske grupper

B5-0430/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl. vedtaget
med æf.
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- opfølgning af de opnåede fremskridt

Tchad : valgsvindel menneskerettigheder …/…
Politiske grupper

B5-0439/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- udsendelse af et hold observatører til de næste valg
- finansiering af programmer til forebyggelse af enhver kommende teknisk
og valgmæssig uregelmæssighed
- undersøgelse af muligheden for at anvende høringsproceduren (art. 96) i
Cotonou-aftalen

Egypten menneskerettigheder …/…
Politiske grupper

B5-0440/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- sikre Ibrahim en retfærdig rettergang,
- styrke programmet MEDA-Demokrati

Malaysia menneskerettigheder …/…
Politiske grupper

B5-0433/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- fremhævelse af relevante spørgsmål på partnerskabsmødet mellem EU
og Malaysia den 5.-6. november 2001.

Afghanistan. Taliban-styrets fortsatte
menneskerettighedskrænkelser i Afghanistan

…/…
Politiske grupper

B5-0427/2001
Debat menneske-

rettigheder

Fæll. besl. vedtaget
med æf.
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- fornyet overvejelse af den diplomatiske anerkendelse af Taliban-styret
- åbning af et ECHO-kontor i Douchanbé

Nepal …/…
Politiske grupper

B5-0428/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- inddragelse af blandt andet internationale observatører i
undersøgelsesudvalget
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Titel Reference
Stiller

Mødedok.
Procedure

Vedtagelser under
mødeperioden

Dato for vedtagelse

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissio-
nens

holdning
under

mødeper.

Bemærkninger

Angola …/…
Politiske grupper

B5-0445/2001
Debat aktuelle spørgsmål

Fæll. besl. vedtaget
med æf.
14.06.01

…/… Byrne 14/6/01 Opfølgning:
- tage hensyn til konklusionerne i de ekspertrapporter, som FN har anmodet
om

Det Europæiske Råd (Göteborg den 15.-16.
juni 2001)

…/…
Politiske grupper

B5-0405/2001
Redegørelse

Rådet/Kommissionen

Fæll. besl. vedtaget
med æf.
13.06.01

Lindh
13/06/01

Prodi 13/06/01 Opfølgning:
- en række forslag om EU's fremtid, bæredygtig udvikling, klimaændringer,
FUSP, transatlantiske forbindelser, Mellemøsten og Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien.
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Kommissionens reaktion
I. Lovgivningsmæssige tekster
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, som
Kommissionen har givet underretning om under mødeperioden i april 2001.
Oversigten over analysen af lovgivningsmæssige ændringsforslag er baseret på den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse og den tværgående virkning, som
ændringsforslagene kan have.
Graden af accept af ændringsforslagene inden for hvert enkelt område og samlet er vist i procent.
100% betyder således, at Kommissionen har kunnet acceptere alle de ændringsforslag. som Parlamentet har vedtaget.

Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets
direktiv 91/308/EØF om
forebyggende foranstaltninger
mod anvendelse af det finansielle
system til hvidvaskning af penge

1999/0152
LIBE

A5-0090/2001
COD ***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Da Kommissionen har afvist samtlige ændringsforslag,
vil der ikke blive udarbejdet et ændret forslag.
Kommissionen vil gøre alt, for at forliget bliver
konstruktivt og overbevisende.
Forligsproceduren synes uundgåelig.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af Rådets
direktiv 79/373/EØF om handel
med foderblandinger og om
ophævelse af Kommissionens
direktiv 91/357/EØF

2000/0015
AGRI

A5-0079/2001
COD ***II

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen vil fortsat støtte Rådets fælles holdning
De ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan
acceptere, vedrører den nøjagtige angivelse af de
fodermidler, der tilsættes foderblandinger bestemt til
produktionsdyr såvel som en betragtning, hvori
Kommissionen inden udgangen af dette år (2001)
opfordres til at forelægge forslag til en positivliste over
tilladte fodermidler i foderblandinger.
I den fælles holdning optages hovedparten af de
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet har fremsat
under førstebehandlingen (kun ændringsforslaget om
en positivliste er ikke medtaget i den fælles holdning, da
det ikke hører ind under forslagets
anvendelsesområde).
Den fælles holdning vil sikre et sikkerhedsniveau
svarende til det, som var indeholdt i det oprindelige
forslag.

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 2223/96 for så
vidt angår anvendelsen af ENS 95
ved fastsættelsen af
medlemsstaternes bidrag til de
momsbaserede egne indtægter

2000/0241
BUDG

A5-0101-2001
COD ***I

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% ingen æf. 0,00% ingen æf. 0,00% 33,33% Kommissionen vil ændre sit forslag for at indarbejde det
godkendte ændringsforslag.
Det er ikke sandsynligt, at sagen afsluttes ved
førstebehandlingen: Europa-Parlamentet synes at
lægge stor vægt på, at ændringsforslag 2 og 3
indarbejdes i forordningen, mens Rådets holdning er
den diametralt modsatte. Rådet sætter spørgsmål ved,
om det er lovligt at knytte budgetmæssige spørgsmål til
en forordning, der vedrører statistik.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om syvende ændring af
Rådets direktiv 76/768/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
kosmetiske midler

2000/0077
ENVI

A5-0095/2001
COD ***I

ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. 50,00% ingen æf. 60,92% 57,55% Kommissionen vil forelægge et ændret forslag.
Den endelige vedtagelse vil formentlig tidligst finde sted
i 2002.
Det svenske formandskab satser på, at der vil blive
opnået politisk enighed om eller vedtaget en fælles
holdning under samlingen i Rådet (indre anliggender)
den 30. og 31. maj. 2001.

Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om vedtagelse af et
program for Fællesskabets
indsats på sundhedsområdet
(2001-2006)

2000/0119
ENVI

A5-0104/2001
COD ***I

ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% 30,00% ingen æf. 52,50% 49,18% Kommissionen vil forelægge et ændret forslag.
Udsigterne med hensyn til andenbehandlingen er
gunstigere end tidligere. Det kan imidlertid ikke
udelukkes, at der bliver tale om forlig, f.eks. hvad angår
budgetspørgsmålene.

Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om støtte til
samordning af transport ad
jernbane, landevej og indre
vandveje

2000/0023
RETT

A5-0096/2001
COD ***I

ingen æf. ingen æf. 100,00% 20,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 32,69% 32,89% Kommissionen vil rettidigt vedtage et ændret forslag,
hvori den ved at foretage visse omformuleringer tager
hensyn til de ændringer, den har accepteret.
Dette forslag til forordning har endnu ikke været drøftet i
Rådets arbejdsgruppe om transport. Den 17. januar
2001 blev forslaget forelagt arbejdsgruppen om
transport til en rundbordsdiskussion med henblik på at
indhente de første reaktioner, men siden da har der
ikke været holdt noget møde herom. Endvidere har det
belgiske formandskab ikke givet udtryk for, at dette
forslag prioriteres på nogen måde. Derfor vil
vedtagelsen formodentlig finde sted i andet halvår
2002.

Rådets beslutning om oprettelse
af et europæisk retligt netværk for
civil- og handelssager

2000/0240
LIBE

A5-0091/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 60,00% ingen æf. 34,29% 37,50% Kommissionens ændrede forslag er blevet vedtaget den
24. april 2001.
Forslaget skulle være på dagsordenen til vedtagelse i
Rådet (RIA) den 28.-29. maj.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for
aktørerne inden for retsvæsenet
(Grotius II, på det generelle og
strafferetlige område)

2000/0339
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter at forberede indarbejdningen af
programmerne i en samlet helhed omfattende frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvilket muligvis vil resultere i
forelæggelse af rammeprogrammer vedrørende afsnit
VI i EU-traktaten, IV i EF-traktaten og et andet
vedrørende asyl og indvandring, der sandsynligvis skal
behandles anderledes end de øvrige målsætninger.
Kommissionen agter ikke at ændre sine forslag. EP's
ændringsforslag behandles i Rådet.
Vedtagelse vil formodentlig finde sted under samlingen i
Rådet (RIA) den 28..-29. maj.

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogrammet for de
retshåndhævende myndigheder i
EU’s medlemsstater (Oisin II)

2000/0340
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter at forberede indarbejdningen af
programmerne i en samlet helhed omfattende frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvilket muligvis vil resultere i
forelæggelse af rammeprogrammer vedrørende afsnit
VI i EU-traktaten, IV i EF-traktaten og et andet
vedrørende asyl og indvandring, der sandsynligvis skal
behandles anderledes end de øvrige målsætninger.
Kommissionen agter ikke at ændre sine forslag. EP's
ændringsforslag behandles i Rådet.
Vedtagelse vil formodentlig finde sted under samlingen i
Rådet (RIA) den 28..-29. maj.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
Procedure
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Bemærkninger

Rådets beslutning om indførelse
af anden fase af et tilskyndelses-,
udvekslings-, uddannelses- og
samarbejdsprogram for personer
med ansvar for bekæmpelse af
menneskehandel og seksuel
udnyttelse af børn (Stop II)

2000/0341
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter at forberede indarbejdningen af
programmerne i en samlet helhed omfattende frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvilket muligvis vil resultere i
forelæggelse af rammeprogrammer vedrørende afsnit
VI i EU-traktaten, IV i EF-traktaten og et andet
vedrørende asyl og indvandring, der sandsynligvis skal
behandles anderledes end de øvrige målsætninger.
Kommissionen agter ikke at ændre sine forslag. EP's
ændringsforslag behandles i Rådet.
Vedtagelse vil formodentlig finde sted under samlingen i
Rådet (RIA) den 28..-29. maj.

Rådets beslutning om indførelse
af et tilskyndelses-, udvekslings-,
uddannelses- og
samarbejdsprogram inden for
forebyggelse af kriminalitet
(Hippokrates)

2000/0304
LIBE

A5-0094/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter at forberede indarbejdningen af
programmerne i en samlet helhed omfattende frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvilket muligvis vil resultere i
forelæggelse af rammeprogrammer vedrørende afsnit
VI i EU-traktaten, IV i EF-traktaten og et andet
vedrørende asyl og indvandring, der sandsynligvis skal
behandles anderledes end de øvrige målsætninger.
Kommissionen agter ikke at ændre sine forslag. EP's
ændringsforslag behandles i Rådet.
Vedtagelse vil formodentlig finde sted under samlingen i
Rådet (RIA) den 28..-29. maj.

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

2001/2043
AGRI

A5-0117/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Kommissionen agter ikke at ændre sine forslag.
Den 24. og 25. april nåede Rådet (landbrug) til politisk
enighed om dette forslag, hvorfor det vil kunne
vedtages formelt.
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Kommissionens acceptTitel Reference
Parlaments-

udv.
Mødedok;
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Bemærkninger

Rådets beslutning om tilskud fra
Fællesskabet til bestemte
udgifter, som medlemsstaterne
afholder til iværksættelse af
kontrol-, inspektions- og
overvågningsordninger for den
fælles fiskeripolitik

2000/0273
PECH

A5-0098/2001
CNS *

ingen æf. ingen æf. 100,00% 50,00% 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen
æf.

50,00% Kommissionen agter ikke at forelægge et ændret
forslag.
Formandskabets kompromis indeholder allerede de
ændringer, det har accepteret.
Rådets vedtagelse af retsakten forventes i lighed med
punkt A i maj 2001.
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II. Andre tekster

Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere Kommissio-
nens

reference-
dokument

med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede 2000/2296 EMPL A5-0084/2001 KOM, Råd, MS SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Miljøaspekterne i forbindelse med PVC 2000/2297 ENVI A5-0092/2001 KOM, Råd SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Gennemførelsen af reglerne for god forretningsskik i
henhold til artikel 11 i investeringsservicedirektivet
(93/22/EØF)

2001/2038 ECON A5-0105/2001 KOM, Råd, FESCO SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Ajourføring af investeringsservicedirektivet
(93/22/EØF)

2001/2039 ECON A5-0106/2001 KOM, Råd, FESCO SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Sikkerhed og ulykkesårsager i forbindelse med fiskeri 2000/2028 PECH A5-0087/2001 KOM, Råd, MS, Den int. søfartsorg.,
IAO, FAO

SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

De Forenede Nationers
Menneskerettighedskommission og Folkerepublikken
Kina

…/… Politiske
grupper

B5-0269/2001 Råd, EM, FN's
Menneskerettighedskomm.

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Kyoto-konferencens målsætninger …/… Politiske
grupper

B5-0267/2001 Råd, KOM, De Forenede Nationer og
den amerikanske regering

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Bortførelse af Tsiakourmas på Cypern …/… Politiske
grupper

B5-0266/2001 Råd, KOM, medlemsstaternes
regeringer, Cyperns og Tyrkiets
regeringer og parlamenter og FN's
generalsekretær

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen
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Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere Kommissio-
nens

reference-
dokument

med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

Overgreb mod religiøse katolikker …/… Politiske
grupper

B5-0261/2001 Råd, KOM, Vatikanets myndigheder,
Europarådet og FN's
Menneskerettighedskommission
regeringerne i Botswana, Burundi,
Brasilien, Colombia, Ghana, Indien,
Irland, Italien, Kenya, Lesotho, Malawi,
Nigeria, Papua Ny Guinea,
Filippinerne, Sydafrika, Sierra Leone,
Uganda, Tanzania, Tonga, USA,
Zambia, Den Demokratiske Republik
Congo og Zimbabwe

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Menneskerettigheder i Pakistan …/… Politiske
grupper

B5-0265/2001 Råd, KOM, Pakistans regering og
parlament, SAARC og Commonwealth

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Homoseksuelles rettigheder i Namibia …/… Politiske
grupper

B5-0264/2001 Rådets formandskab, Råd, KOM,
Namibias regering, Namibias
præsident, Nujoma, og FN's
højkommissær for
menneskerettigheder

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Situationen i Mexico …/… Politiske
grupper

B5-0262/2001 KOM, Råd og De Forenede
Mexicanske Staters præsident og
kongres

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Situationen i Somalia og angrebet mod Médecins sans
frontières

…/… Politiske
grupper

B5-0263/2001 KOM, Råd, FN's generalsekretær,
Somalias overgangsregering, OAU,
IGAD, Djiboutis regering og
organisationen Médecins sans
frontières

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Mund- og klovsyge …/… Kommissione
n

B5-0304/2001 KOM, Råd SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-
24. marts 2001 i Stockholm - værdipapirmarkedet

…/… Råd/
Kommission

B5-0244/2001 KOM, Råd, medlemsstaternes stats-
og regeringschefer og Kommissionens
Værdipapirudvalg

SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen
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Titel Reference Pol. gruppe
eller

Parlaments-
udv.

Mødedok: modtagere Kommissio-
nens

reference-
dokument

med
underretning
om reaktion;

Bemærkninger

Resultaterne af Det Europæiske Råds møde den 23.-
24. marts 2001 i Stockholm -

…/… Råd/
Kommission

B5-0252/2001 Råd, KOM, Den Russiske Føderations
præsident og parlament, Israels og
Syriens regeringer og parlamenter,
Den Palæstinensiske
Selvstyremyndigheds formand og
lovgivende råd, Nord- og Sydkoreas
regeringer og parlamenter, FYROM's
og FRJ's regeringer og parlamenter
samt De Forenede Nationers
generalsekretær

SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

De Forenede Nationers tredje konference om de
mindst udviklede lande i Bruxelles
 (14.-20. maj 2001)

…/… DEVE B5-0246/2001 Råd, COM, FN's generalsekretær SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen

EU-interne investeringer (”Golden Shares”) …/… Politiske
grupper

B5-0249/2001 KOM, Råd, medlemsstaters regeringer SP(2001)1535 Kommissionens reaktion fremkommer efter
afstemningen

Takstbaserede honorarer og bindende takster for visse
liberale erhverv

…/… JURI B5-0247/2001 KOM SP(2001)1535 Kommissionen agter ikke at fremkomme med en
reaktion efter afstemningen
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Endelige retsakter

Grad af accept af EP's ændringsforslagTitel Reference
Parlaments-
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Procedure
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Bemærkninger

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning
om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF for
så vidt angår søhavne, flod- og kanalhavne
og intermodale terminaler samt projekt nr. 8
i bilag III

1997/0358
DELE

COD ***III

Fælles udkast godkendt Rådet har vedtaget retsakten med
kvalificeret flertal i overensstemmelse
med det fælles udkast.
Retsakten blev ledsaget af en erklæring
fra Kommissionen (29-01) om den
kommende ændring af afgørelse
1692/96/EF.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
3 år og 4 måneder

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv 95/50/EF om
indførelse af ensartede kontrolprocedurer i
forbindelse med transport af farligt gods ad
vej

2000/0044
RETT

COD ***I

forslag godkendt uden ændringsforslag
procedure uden afgivelse af betænkning

Retsakten er blevet vedtaget i Rådet
med kvalificeret flertal.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
13 måneder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
harmonisering af visse aspekter af
ophavsret og beslægtede rettigheder i
informationssamfundet

1997/0359
JURI

COD ***II

ingen æf. ingen æf. 90,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 93,57% 93,13% Retsakten er blevet vedtaget i Rådet
med kvalificeret flertal.
Parlamentets ændringsforslag til Rådets
fælles holdning er blevet accepteret
med visse omformuleringer.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
3 år og 6 måneder
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Grad af accept af EP's ændringsforslagTitel Reference
Parlaments-

udv.
Procedure
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Bemærkninger

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

2000/0802
LIBE

CNS *

Initiativet forkastet Parlamentet havde forkastet dette
initiativ.
Rådet har enstemmigt vedtaget
retsakten.
Retsakten er ledsaget af
Kommissionens erklæring nr. 30/01 om
gennemførelsesbeføjelser - komitologi
og den nederlandske delegations
erklæring nr. 31/01 om det samme
emne.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
6 måneder

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

2000/0805
LIBE

CNS *

Initiativet forkastet Parlamentet havde forkastet dette
initiativ.
Rådet har enstemmigt vedtaget
retsakten.
Retsakten er ledsaget af
Kommissionens erklæring nr. 32/01 om
gennemførelsesbeføjelser – komitologi
og den nederlandske delegations
erklæring nr. 33/01 om det samme
emne.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
10 måneder.

Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 738/93 om ændring af den
overgangsordning for den fælles
markedsordning for korn og ris i Portugal,
der blev indført ved forordning (EØF) nr.
3653/90

2000/0295
AGRI
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. - Retsakten er blevet enstemmigt
vedtaget i Rådet.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
3 måneder.
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Grad af accept af EP's ændringsforslagTitel Reference
Parlaments-

udv.
Procedure
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Bemærkninger

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
CNS *

ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% Retsakten er blevet vedtaget i Rådet
med kvalificeret flertal.

Samlet tid til vedtagelse af retsakten:
6 måneder.
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Parlamentets reaktion
N.B. : I henhold til bestemmelserne i Rådets afgørelse 1999/468/EF (EFT L 184 af 17.7.1999), den såkaldte "komitologiafgørelse" og aftalen mellem Parlamentet og Kommissionen om det samme spørgsmål (EFT L
256 af 10.10.2000), har Parlamentet en ret til underretning om (art. 7) og ret til kontrol (art. 8) med de udkast til gennemførelsesforanstaltninger, som Kommissionen forelægger.
Adfærdskodeksen mellem Parlamentet og Kommissionen om iværksættelse af strukturpolitikkerne indeholder desuden en ret til underretning af Parlamentet om spørgsmål vedrørende disse fonde (EFT C 279 af
1.10.1999).
Parlamentets ret til kontrol kan udøves inden for en frist på 30 dage.
Artikel 88 og 112, stk. 2, i Parlamentets forretningsorden finder anvendelse i dette tilfælde.
Af nedenstående tabel fremgår de pågældende dokumenter, som Kommissionen har sendt til Parlamentet i henhold til disse rettigheder.

komité
udnævnelse

ref. dok.
Kommissionen

stiller
KOM/GD

Procedure Parlaments-
udv.

frist Bemærknin-
ger

Komité for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net PA-TRANS-2001/05-574 DG-TRANS artikel 8
ret til kontrol

RETT 06.06.01 ingen
opfølgning

Komité for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net PA-TRANS-2001/05-577 DG-TRANS artikel 8
ret til kontrol

RETT 06.06.01 ingen
opfølgning

Den Stående Levnedsmiddelkomité PA-SANCO-2001/05-575 DG-SANCO artikel 8
ret til kontrol

ENVI 06.06.01 ingen
opfølgning

Den Stående Levnedsmiddelkomité PA-SANCO-2001/05-576 DG-SANCO artikel 8
ret til kontrol

ENVI 06.06.01 ingen
opfølgning

Komité for handlingsprogrammet for sjældne sygdomme PA-SANCO-2001/05-578 DG-SANCO artikel 8
ret til kontrol

ENVI 14.06.01 ingen
opfølgning

Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder mellem Medlemsstaterne PA-ESTAT-2001/05-590 DG-ESTAT artikel 8
ret til kontrol

ECON 14.06.01 ingen
opfølgning

* * *



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: 48
Type: http:

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

Page: 49
Type: mailto

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

Page: 50
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 51
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 52
Type: mailto

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@esc.eu.int
New: mailto:Carmen.Avellanerdesantos@cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:jean-francois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

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

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:katarina.lindahl@esc.eu.int
New: mailto:katarina.lindahl@cese.europa.eu
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Page: 55
Type: mailto

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

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:nicola.murray@esc.eu.int
New: mailto:nicola.murray@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 59
Type: mailto

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

Page: 60
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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

Page: 61
Type: mailto

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