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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

VALG AF TRE MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET
TIL MEDLEMMER AF EUROPA-KOMMISSIONEN

På plenarmødet den 16. september 1999 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Loyola de PALACIO VALLELERSUNDI,
Viviane REDING og
Philippe BUSQUIN's

mandater som medlemmer af Europa-Parlamentet er uforenelige med deres mandater som 
medlemmer af Europa-Kommissionen, og det konstaterede, at deres sæder i Europa-Parlamentet 
er blevet ledige med virkning fra den 16. september 1999.

***



9

ALMENE OPLYSNINGER

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

OFFICIEL MEDDELELSE OM 
ET LUXEMBOURGSK MEDLEMS VALG

TIL EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentets formand har modtaget officiel meddelelse om, at

Astrid LULLING

med virkning fra den 16. september 1999 er valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for 
Viviane REDING (PPE/L), som er valgt til medlem af Europa-Kommissionen.

Europa-Parlamentet tog dette til efterretning på plenarmødet den 16. september 1999.

* * *
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MEDDELELSE OM
ET BELGISK MEDLEMS VALG
TIL EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentets formand har modtaget officiel meddelelse om, at

Jean-Maurice DEHOUSSE

med virkning fra den 16. september 1999 er valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for 
Philippe BUSQUIN (PSE/B), som er valgt til medlem af Europa-Kommissionen.

Europa-Parlamentet tog dette til efterretning på plenarmødet den 16. september 1999.

* * *  



11

ALMENE OPLYSNINGER

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
SEPTEMBER1999

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 26 16 7 11 2 1 9 SASI

Kommissionen 32 0 31 0 0 1 0
Da spørgetiden til Kommissionen 
udgår, er alle spørgsmålene til 
Kommissionen blevet besvaret 
skriftligt
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I alt 58 16 38 11 2 2 9
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr.  77/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
i anledning af halvtredsåret for fire Genève-konventioner

Bruxelles, den 12. august 1999

I anledning af halvtredsåret for vedtagelsen af fire Genève-konventioner erindrer Den Europæiske 
Union om den afgørende betydning, den tillægger de fire Genève-konventioner som grundtraktater 
for den humanitære folkeret.

På halvtredsårsdagen for de fire Genève-konventioner er der anledning til at gøre status over og 
fremme gennemførelsen af den humanitære folkeret i alle væbnede konflikter. EU's medlemsstater 
benytter denne lejlighed til igen at bekræfte deres vilje til at respektere og fremme den humanitære 
folkeret.

Konventionerne var et stort skridt fremad i udviklingen af den humanitære folkeret og et 
incititament for den efterfølgende udvikling af en imponerende samling af internationale 
instrumenter. Konventionerne er lige så nødvendige i dag, som de var for 50 år siden, og EU 
understreger betydningen af fuld overholdelse af konventionernes bestemmelser.

Konventionerne blev udarbejdet alene med henblik på at beskytte enkeltpersoner under væbnede 
konflikter. Som sådan udgør de grundlaget for de humanitære principper, og sammen med 
tillægsprotokollerne af 1977 er de hovedinstrumenterne i den humanitære folkeret. EU opfordrer 
alle de lande, der endnu ikke er blevet part i Genève-konventionerne samt i alle vigtige traktater på 
det humanitære område, til at blive det. 

Respekt for samt beskyttelse og human behandling af ofrene for væbnede konflikter er de 
væsentligste pligter for parterne i konventionerne. Gennemførelsen af bestemmelserne i 
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konventionerne er af allerstørste betydning. EU anerkender de resultater, der er opnået siden 
vedtagelsen af Genève-konventionerne. Men Unionen beklager dybt de fortsatte krænkelser af den 
humanitære folkeret. I vore dages konflikter er den vigtige sondring mellem stridende og civile ofte 
blevet uklar; de humanitære hjælpearbejderes sikkerhed respekteres ikke, og børn og andre sårbare 
grupper er blevet mål for konflikterne.

Hovedmålet må være at bygge bro over den stadig bredere kløft mellem de eksisterende 
internationale normer og overholdelsen af disse, og dette spørgsmål bør mere energisk opføres på 
dagsordenen for det internationale samfund.

Forfølgelse af krænkelser af den humanitære folkeret er et vigtigt middel til at fremme overholdelse 
af konventionerne. I denne sammenhæng noterer EU sig med tilfredshed vedtagelsen af statutten for 
en permanent international straffedomstol, der skal dømme de alvorligste forbrydelser og 
krænkelser af den humanitære folkeret, og opfordrer til en snarlig vedtagelse af denne statut.

EU forpligter sig til fortsat at påskønne og støtte Den Internationale Røde Kors Komité. Med hensyn 
til sikring af, at de humanitære regler overholdes, spiller ICRC en meget vigtig rolle. Det arbejde, 
som ICRC har udført i årenes løb under meget vanskelige omstændigheder, er imponerende. ICRS's 
publikation i anledning af årsdagen "People on War" om både stridendes og civiles erfaringer er 
udkommet på det rette tidspunkt og er et middel til at udbrede kendskabet til den humanitære 
folkeret.

Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, de nationale selskaber og 
mange andre grupper og enkeltpersoner har arbejdet og arbejder fortsat med at fremme den 
humanitære folkeret, og EU udtrykker stor anerkendelse af deres modige aktioner.

EU minder ligeledes om De Forenede Nationers vigtige rolle for så vidt angår den humanitære 
folkeret og noterer sig især, at den humanitære folkeret er blevet et vigtigt emne under De Forenede 
Nationers Tiår for Folkeretten.

* * *
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Nr. 78/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
Om situationen i Afghanistan

Bruxelles, den 10. august 1999

EU er dybt foruroliget over den nylige optrapning af den militære konflikt i Afghanistan. EU er 
forfærdet over, at Taliban angiveligt har undladt at efterkomme opfordringen i 
Tashkent-erklæringen til at løse konflikten i Afghanistan gennem fredelige politiske forhandlinger 
og i stedet har indledt en større offensiv.

EU opfordrer indtrængende de stridende parter til øjeblikkeligt at indstille kamphandlingerne og 
vende tilbage til forhandlingsbordet. EU gentager sit standpunkt vedrørende Afghanistan, som den 
gav udtryk for i den fælles holdning fra januar 1999, og vil fortsat give sin fulde støtte til FN's 
bestræbelser på at fremme fred og stabilitet i Afghanistan.

EU er navnlig bekymret over de lidelser, som kamphandlingerne påfører den civile befolkning, og 
over de stadigt forværrede humanitære forhold, som et stadigt større antal internt fordrevne personer 
lever under. Samtlige parter bør efterleve principperne i folkeretten, herunder respekten for de 
universelle menneskerettigheder, samt den humanitære folkeret og garantere uhindret og sikker 
adgang for den humanitære hjælp.
EU er dybt foruroliget over forlydender om, at Taliban under anvendelse af tvang har fordrevet 
civile fra deres bopælssteder. EU anmoder indtrængende Taliban om øjeblikkeligt at bringe denne 
praksis til ophør og om at give de tvangsdeporterede personer mulighed for at vende tilbage.

EU opfordrer alle stater, der blander sig i Afghanistans indre anliggender, til at ophøre hermed. EU 
opfordrer endvidere nabolandene til at forhindre, at der strømmer våben og militært personel fra og 
gennem deres områder, og at gøre brug af deres muligheder for at påvirke de forskellige afghanske 
grupper med henblik på at støtte FN's fredsbestræbelser.



16

ALMENE OPLYSNINGER

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

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

* * *

Nr. 79/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om Pakistan

Bruxelles, den 13. august 1999

EU har med dyb bekymring fulgt de seneste politiske drøftelser om "æresdrab" i det pakistanske 
samfund. Sådanne drab, der er begrundet i "familieære", udgør en overtrædelse af 
menneskerettighedsprincipperne. EU fordømmer disse drab, ligesom den fordømmer alle sådanne 
voldshandlinger. Den henstiller indtrængende til den pakistanske regering, at alle borgere sikres fuld 
beskyttelse i henhold til Pakistans forfatning.

EU så positivt på erklæringen fra Pakistans regerings delegation den 14. april i FN's 
Menneskerettighedskommission i Genève, hvori "æresdrabet" på Samia Sarwar i advokat Hina 
Jillanis kontor i Lahore fordømmes. EU henstiller indtrængende til Pakistans regering, at den i 
overensstemmelse med denne erklæring og de internationale menneskerettighedsinstrumenter, 
herunder den internationale konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod 
kvinder, træffer foranstaltninger til at forhindre sådanne drab, retsforfølge gerningsmændene og 
sørge for, at ingen lades i tvivl om regeringens misbilligelse af sådanne handlinger.

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

* * *
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Nr. 80/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om forholdet mellem Indien og Pakistan

Bruxelles, den 12. august 1999

Forholdet mellem Indien og Pakistan er af stor betydning for freden og stabiliteten i området. De 
episoder, der har fundet sted inden for de seneste 48 timer, har givet anledning til øget spænding i 
forholdet mellem de to lande.

EU opfordrer Indien og Pakistan til at reagere med den størst mulige tilbageholdenhed og 
ansvarlighed på disse episoder. EU anmoder indtrængende Indien og Pakistan om at genoptage 
deres dialog snarest muligt med henblik på at finde en fredelig løsning på deres uoverensstemmelser 
i overensstemmelse med ånden i Lahore-erklæringen.

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

* * *
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Nr. 81/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions
vegne vedrørende situationen I Den Russiske Republik Dagestan

Bruxelles, den 13. august 1999

Den Europæiske Union udtrykker bekymring over voldsudbruddet i Botlikh-regionen i Dagestan. 
EU er foruroliget over truslen om yderligere optrapning af konflikten.

EU fordømmer både de væbnede gruppers overtagelse af magten i flere landsbyer og 
proklameringen af den såkaldt uafhængige Islamiske Stat Dagestan.

EU er navnlig bekymret over civilbefolkningens skæbne og det store antal flygtninge fra 
konfliktområdet.

EU opfordrer indtrængende parterne til at overholde principperne i folkeretten, herunder de 
universelle menneskerettigheder og den humanitære folkeret.

EU anerkender Den Russiske Føderations territoriale integritet.

EU opfordrer de russiske føderale myndigheder og de lokale myndigheder til at afpasse deres 
magtanvendelse ved genoprettelsen af ordnede forhold i Den Russiske Republik Dagestan, der 
allerede er hårdt ramt af en vanskelig socioøkonomisk situation.

* * *

Nr. 82/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
om våbenhvilen af humanitære årsager i Sudan
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Bruxelles, den 19. august 1999

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed den sudanske regerings beslutning fra den 5. 
august om at erklære en 70-dages våbenhvile af humanitære årsager. Den Europæiske Union er dog 
fortsat meget bekymret over den humanitære situation i det sydlige Sudan, som skyldes den 
langvarige borgerkrig og de fortsatte kampe.

Den Europæiske Union opfordrer den sudanske regering og Den Sudanske Befrielsesbevægelse til 
fuldt ud at holde deres løfte om at gennemføre en våbenhvile af humanitære årsager og at dække 
alle de humanitære behov og aktiviteter, der er omfattet af Operation Lifeline Sudan, og til at indgå 
en aftale om en permanent og generel våbenhvile af humanitære årsager.

Den Europæiske Union opfordrer også indtrængende begge parter til fuldt ud og i god tro at opfylde 
deres forpligtelse i henhold til IGAD-fredsprocessen.

Den Europæiske Union giver på ny udtryk for sin fulde støtte til IGAD-fredsprocessen.

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

* * *

Nr. 83/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
 om de nylige drab på civile i Burundi

Bruxelles, den 27. august 1999
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Den Europæiske Union beklager de nylige sammenstød mellem hæren og oprørsstyrkerne, som har 
medført mange civile ofre. Unionen er meget bekymret over de repressalier mod civile, der tages 
som følge af disse sammenstød. Den opfordrer især Burundis regering til at arbejde tæt sammen 
med observatører fra De Forenede Nationers Kontor for Menneskerettigheder og at foretage en 
intern undersøgelse for at få konstateret hvilket ansvar, de medlemmer af hæren, der har været 
involveret, bærer, og at bringe dem for retten. Unionen gør Burundis regering opmærksom på, at de 
sidste faser af Arusha-fredsprocessen er skrøbelige, og på de farer, som sådanne hændelser udgør 
for denne proces.
De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede 
lande Cypern og Malta og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 84/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne 
Om Montenegros initiativ vedrørende forbindelserne med Serbien

Bruxelles, den 20. august 1999

Den Europæiske Union noterer sig, at Republikken Montenegros regering den 5. august 1999 
vedtog en platform for "Nye forbindelser mellem Montenegro og Serbien i Forbundsrepublikken 
Jugoslavien".

På baggrund af de seneste begivenheder forstår EU, at Montenegro er indstillet på at arbejde kraftigt 
for at omlægge forbindelserne mellem Serbien og Montenegro og opfordrer indtrængende Serbiens 
og Montenegros myndigheder til at indlede en reel og fredelig dialog om de forfatningsmæssige 
ordninger, der fremover skal gælde for Forbundsrepublikken Jugoslavien.

EU vil følge drøftelserne nøje og håber, at de vil blive kronet med held. EU erindrer om, at det helt 
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og fuldt går ind for, at der, inden for de nuværende grænser, i alle dele af Forbundsrepublikken 
Jugoslavien oprettes et demokratisk styre, og EU ser med tilfredshed på de demokratiske reformer, 
der er indført i Montenegro.

EU ønsker at understrege, at en vellykket afslutning på forhandlingerne kan få positive følger for 
udviklingen i EU's forbindelser med både Montenegro og Serbien.

* * *

Nr. 85/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om drabene på civile i Burundi

Bruxelles, den 3. september 1999

Den Europæiske Union fordømmer oprørernes drab på civile den 28. august i Bujumbura. EU 
henstiller indtrængende til alle parter om at afholde sig fra enhver form for vold og fuldt ud 
respektere menneskerettighederne. EU opfordrer alle burundier til at opretholde den igangværende 
nationale forsoningsproces og navnlig Arusha-forhandlingerne, som går ind i en kritisk fase. EU 
understreger over for alle burundier, at fred og stabilitet kun kan opnås gennem en politisk 
forhandlingsløsning og tilskynder alle burundier til at støtte disse forhandlinger.

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

* * *
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Nr. 86/99

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende Den Demokratiske Republik Congo

Bruxelles, den 3. september 1999

EU noterer sig med tilfredshed, at RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) har 
undertegnet Lusaka-aftalen, og Zambias, Sydafrikas, Tanzanias og andre mægleres vellykkede 
diplomatiske indsats, der har ført til, at alle parter har undertegnet våbenhvileaftalen. EU finder 
Lusaka-aftalen afgørende for genoprettelsen af fred og stabilitet i Den Demokratiske Republik 
Congo og hele det centralafrikanske område.

EU opfordrer alle parter til straks at iværksætte gennemførelsen af aftalen og nøje overholde den 
samt afholde sig fra enhver handling, der kunne bringe aftalen i fare.

EU forpligter sig til at støtte gennemførelsen af Lusaka-aftalen, hvis alle parter respekterer og 
gennemfører den i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat heri. EU er rede til at støtte 
den nationale forsoning og rehabiliteringen og demokratiseringen af Den Demokratiske Republik 
Congo og processen med henblik på at lette, at de fordrevne i De Store Søers Område vender tilbage 
til deres oprindelseslande.

EU understreger, at den er rede til at støtte FN og OAU, der begge spiller en vigtig rolle i 
gennemførelsen af fredsaftalen og navnlig i de fredsbevarende opgaver.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern og Malta, der ligeledes er 
associerede lande, og de EFTA-lande, der er medlemmer af EØS, tilslutter sig denne erklæring.



23

ALMENE OPLYSNINGER

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

* * *

Nr. 87/99

Erklæring fra EU og Canada på udenrigsministermødet
Den 2. September 1999 i Helsinki

Bruxelles, den 3. september 1999

EU og Canadas fælles strategi angående bekæmpelsen af spredningen og den destabiliserende 
ophobning af håndskydevåben og lette våben

EU og Canada indtager i forlængelse af den fælles erklæring af 17. december 1998 om håndvåben 
og personelminer en fælles strategi med hensyn til de problemer, som følger af den omfattende og 
ukontrollerede ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben. Den fælles strategi har til 
formål at forebygge og gribe ind over for denne situation, og den består af en række samordnede 
internationale, regionale og nationale tiltag, der udgør et bidrag til vedvarende fred i konflikttruede 
og -berørte områder.

EU og Canada noterer sig med tilfredshed, at FN's Generalforsamling har besluttet at indkalde en 
international konference senest i 2001 om alle aspekter af ulovlig våbenhandel. Efter EU's og 
Canadas opfattelse bør konferencen arbejde ud fra en samlet tilgang til problemet og overveje alle 
elementerne i den fælles strategi. EU og Canada vil med henblik herpå konferere om reaktionerne 
på FN's generalsekretærs opfordring til medlemsstaterne om at fremlægge deres synspunkter 
vedrørende datoen, stedet, omfanget af, målsætningerne for og det forberedende arbejde i 
forbindelse med den internationale konference. EU udtrykker samtidig sin tilfredshed med og støtte 
til Canadas tilbud om at være værtsland for en forberedelseskomité forud for den internationale 
konference. Begge parter understreger betydningen af forsatte drøftelser om udarbejdelsen af en 
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protokol om ulovlig fremstilling og handel med skydevåben, ammunition og andre tilsvarende 
materialer; denne protokol skal supplere FN's konvention om grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet.
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Canada tilslutter sig målsætningerne i EU's fælles aktion af 17. december 1998 om 
håndskydevåben. Canada noterer sig med tilfredshed, at den fælles aktion udtrykker fælles strategi 
og principper. EU og Canada søger at fremme samarbejdet yderligere og går ind for, at andre stater 
og fora slutter op om EU's og Canadas fælles strategi i arbejdet med det problem, som 
håndskydevåben udgør.

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

Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

BUSK Fødevarehjælp: Indgåelse af 
konventionen om 
fødevarehjælp af 1999

AGRI 
(M)

01.09.99 ELDR C5-0148/99

RODRIGUEZ 
RAMOS

Forslag om forskellige 
aspekter vedr. de nye 
finansielle overslag 
(budgetdisciplin, 
interinstitutionel aftale)

AGRI 
(M)

01.09.99 PSE C5-0141/99

AYUSO 
GONZALEZ

Forarbejdede frugter og 
grøntsager: Fælles 
markedsordning (Ændr. 
forord. (EF) 2201/96)

AGRI 
(K)

01.09.99 PPE C5-0140/99

MAYER Humle: Den fælles 
markedsordning (Ændr. 
forord. (EØF) nr. 1696)

AGRI 
(K)

01.09.99 PPE C5-0081/99

PESÄLÄ Forstligt formerings-
materiale: Handel 
(omarbejdelse af dir. 
66/404/EØF, 71/161/EØF)

AGRI 
(K)

01.09.99 ELDR C5-0128/99

REDONDO 
JIMÉNEZ

Forbedring af Fællesskabets 
landbrugsstatistik (Ændr. 
beslutning 96/411/EF)

AGRI 
(K)

01.09.99 PPE C5-0042/99

RÜHLE EIB-lån til Central- og 
Østeuropa, 
Middelhavsområdet, 
Latinamerika, Asien og 
Sydafrika: EF-garanti

BUDG 
(K)

08.09.99 VERTS/
ALE

C5-0039/99
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MORGAN 2000-budgettet: Sektion III 
- Kommissionen

CONT 
(M)

13.09.99 PSE

GROSCH Retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikkerne+

ECON 
(M)

13.09.99 PPE C5-0147/99

SCHMIDT Institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) 
(Ændr. dir. 85/611/EØF)

ECON 
(K)

13.09.99 ELDR C4-0465/98

SCHMIDT Institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) 
(Ændr. dir. 85/611/EØF)

ECON 
(K)

13.09.99 ELDR C4-0464/98

HUGHES Søtransport, arbejdstid: 
Søfarere ombord på skibe, 
der anløber EU-havne

EMPL 
(K)

01.09.99 PSE C4-0717/98

ROCARD Bekræftelse af 
førstebehandling

EMPL 
(K)

01.09.99 PSE C4-0219/99

BLOKLAND Affaldsstatistikker: 5-årigt 
statistikprogram for 
Kommissionen 
(1998-2002)

ENVI 
(K)

02.09.99 EDD C5-0052/99

FLEMMING Sundhed og socialpolitik: 
Den Tjekkiske Republiks 
deltagelse i Fællesskabets 
programmer

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE

GARCIA 
ORCOYEN 
TORMO

Revision af EMAS 
(fællesskabsordning for 
miljøledelse og 
miljørevision)

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE C4-0683/98
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GROSSETÊTE "Orphan drugs" 
(lægemidler mod sjældne 
sygdomme)

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE C4-0470/98

HULTHÉN Revision af forordning om 
stoffer, der nedbryder 
ozonlaget ((EF) nr. 
3093/94)

ENVI 
(K)

02.09.99 PSE C4-0580/98

LIESE Gennemførelse af god 
klinisk praksis (GCP) ved 
kliniske afprøvninger af 
lægemidler til human brug

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE C4-0446/97

MARTENS Sundhed og socialpolitik: 
Sloveniens deltagelse i 
Fællesskabets programmer

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE

MÜLLER Mikrobiologiske kriterier 
for levnedsmidler og 
foderstoffer til dyr, 
veterinær- og 
levnedsmiddelsektorerne+

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE 1-0574/81

SCHNELL-
HARDT

Revideret EF-ordning for 
tildeling af et miljømærke 
(Ændr. forord. (EØF) nr. 
880/92)

ENVI 
(K)

02.09.99 PPE C4-0157/97

SCHÖRLING Bestemte planers og 
programmers virkning på 
miljøet

ENVI 
(K)

02.09.99 VERTS/
ALE

C4-0191/97

SJÖSTEDT Konvention om beskyttelse 
af havmiljøet i 
Østersøområdet 
(Helsingfors-konventionen)

ENVI 
(K)

02.09.99 GUE/

NGL

C4-0218/99
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STAES Foder (Ændr. dir. 
93/74/EØF) (Ændr. dir. 
95/69)

ENVI 
(K)

02.09.99 VERTS/
ALE

C4-0409/97

DAVIES Luftens indhold af ozon ENVI 
(K)

14.09.99 ELDR C5-0048/99

MYLLER Nationale emissionslofter 
for visse luftforurenende 
stoffer (SO2, NOx, NH3, 
COV)

ENVI 
(K)

14.09.99 PSE C5-0047/99

THEORIN Retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikkerne+

FEMM 
(M)

02.09.99 PSE C5-0147/99

McNALLY Ligestilling: Kvindernes 
deltagelse i europæisk 
forskning (Meddelelse)

FEMM 
(K)

02.09.99 PSE C5-0103/99

SÖRENSEN Bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet: Handel med 
kvinder, nye initiativer, 
COM(96)0567 
(Meddelelse)

FEMM 
(K)

02.09.99 V C5-0123/99

THEORIN Bekræftelse af 
førstebehandling

FEMM 
(K)

02.09.99 PSE C4-0219/99

CARRARO Rammerne for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (forslag til 
direktiv)

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C4-0192/97
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E. MANN Midlertidig anvendelse af 
protokollen til 
partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen mellem 
EF og Ukraine

INDU 
(M)

01.09.99 PSE

FERRER Aftale om transport ad 
indre vandveje mellem EF 
og Den Tjekkiske Republik, 
Polen og Slovakiet

INDU 
(M)

01.09.99 PPE

FERRER EF-toldkodeks (ændr. 
forord. (EØF) nr. 2913/92)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0370/98

KHANBHAI Aftale mellem EF og 
Sydafrika: Handel, 
udvikling og samarbejde

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C5-0154/99

KUHNE Fremme af sikker og 
bæredygtig mobilitet - 
Fælles transportpolitik

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C4-0069/97

MARTIN Graenseoverskridende 
fusion af aktieselskaber

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C3-0021/89

MATIKAINEN-
KALLSTRÖM

Genetisk modificerede 
organismer (GMO) - 
Udsætning i miljøet (Ændr. 
dir. 90/220/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0129/98

McAVAN Decharge 1997 - Det 
almindelige budget - 
Sektion III

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C4-0350/98

McNALLY Forslag om genopbygning 
af det tidligere Jugoslavien

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C5-0062/99
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SCAPAGNINI Gennemførelse af god 
klinisk praksis (GCP) ved 
kliniske afprøvninger af 
lægemidler til human brug

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0446/97

SCAPAGNINI "Orphan drugs" 
(lægemidler mod sjældne 
sygdomme)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0470/98

SCHWAIGER Ændring af grundlæggende 
afgørelse vedrørende 
Leonardo-programmet med 
det formål at medtage 
Tyrkiet

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C5-0051/99

SCHWAIGER Protokol til Europaaftalerne 
efter Uruguay-runden og 
udvidelsen

INDU 
(M)

01.09.99 PPE

SCHWAIGER Foranstaltninger til 
udbygning af toldunionen 
mellem EF og Tyrkiet

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0669/98

SCHWAIGER Iværksættelse af 
foranstaltninger til 
økonomisk og social 
udvikling i Tyrkiet

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0670/98

GRUPPE PSE Afgift af CO2-emissioner 
og af energi

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C3-0327/92

GRUPPE ELDR EF-mønstre (forordning) INDU 
(M)

01.09.99 ELDR C3-0514/93
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GRUPPE PPE Anerkendelse af 
tredjelandes 
sundhedsmæssige og 
veterinære 
kontrolforanstaltninger for 
fersk kød 
(ændr.dir.72/462/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0170/94

GRUPPE PPE Harmonisering af visse 
aspekter af ophavsret og 
beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0079/98

GRUPPE PSE Udrangerede køretøjer 
(Forslag til direktiv)

INDU 
(M)

01.09.99 PSE C4-0639/97

GRUPPE PPE Store brændselsanlæg: 
Begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0591/98

GRUPPE PPE Søhavne, flod- og 
kanalhavne og intermodale 
terminaler (Ændr. 
beslutning 1692/96/EF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0151/98

GRUPPE PPE Mærkning, 
præsentationsmåder og 
reklame for levnedsmidler 
(alkoholholdige 
drikkevarer) (Ændr. dir. 
79/112/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0059/97

GRUPPE ELDR Forbindelserne mellem 
medlemsstater og 
tredjelande på 
søtransportområdet (Ændr. 
afg. 77/587/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 ELDR C4-0194/97
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GRUPPE ELDR Brugsmønstre - Indbyrdes 
tilnærmelse af 
medlemsstaternes 
lovgivning

INDU 
(M)

01.09.99 ELDR C4-0676/97

GRUPPE PPE Elektronisk handel: Visse 
retlige aspekter

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0020/99

GRUPPE EDD LIFE-programmet - 
revision

INDU 
(M)

01.09.99 EDD C4-0074/99

GRUPPE 
VERTS/ALE

Revision af EMAS 
(fællesskabsordning for 
miljøledelse og 
miljørevision)

INDU 
(M)

01.09.99 VERTS/
ALE

C4-0683/98

GRUPPE PPE Beholdere for flydende 
brændstof og afskærmning 
bagtil på motordrevne 
køretøjer (Ænd. dir. 
70/221/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0257/98

GRUPPE PPE Motorkøretøjer: 
Afskærmning fortil mod 
underkøring (Ændr. dir. 
70/156/EØF)

INDU 
(M)

01.09.99 PPE C4-0094/99

MURPHY Bekæmpelse af 
overskridelse af 
betalingsfrister i 
handelstransaktioner 
(Forslag til direktiv)

INDU 
(K)

01.09.99 PSE C4-0251/98

PAASILINNA Interimsaftale om handel 
mellem EF og Republikken 
Belarus

INDU 
(K)

01.09.99 PSE C4-0248/96

ZIMERAY Rammeaftale med 
PAKISTAN

INDU 
(K)

01.09.99 PSE
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GRUPPE PPE Typegodkendelse af 
forlygter til biler med 
asymmetrisk nærlys

INDU 
(K)

01.09.99 PPE

GRUPPE PPE Typegodkendelse af 
forlygter til biler med 
symmetrisk nærlys

INDU 
(K)

01.09.99 PPE

GRUPPE PPE Typegodkendelse af særligt 
udstyr til LPG-drevne biler 
(Rådets afgørelse om 
tiltrædelse af ECE's 
regulativ nr. 67)

INDU 
(K)

01.09.99 PPE

GRUPPE PPE Globale tekniske forskrifter 
for hjulkøretøjer samt 
udstyr (Parallelaftale 
mellem EØF og FN)

INDU 
(K)

01.09.99 PPE C5-0073/99

MILLER Kabelinstallationer: 
sikkerhedskrav

JURI (K) 31.08.99 PSE C3-0039/94

FRAHM Handlingsprogram til 
fremme af integrationen af 
flygtninge

LIBE (K) 03.09.99 GUE/

NGL

C4-0049/99

FRAHM Handlingsprogram til 
fremme af integrationen af 
flygtninge

LIBE (K) 03.09.99 GUE/

NGL

C4-0050/99

HAARDER Årlig betænkning om 
menneskerettighederne i 
Den Europæiske Union i 
1998

LIBE (K) 13.09.99 ELDR
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BUSK Kontrolforanstaltninger 
vedtaget i Kommissionen 
for Fiskeriet i det 
nordøstlige Atlanterhav

PECH 
(K)

01.09.99 ELDR

MIGUELEZ 
RAMOS

Fælles fiskeripolitik: 
Forbedring af dialogen med 
fiskerisektoren og de 
involverede kredse

PECH 
(K)

01.09.99 PSE C5-0145/99

GROSCH Aftale mellem EF og 
Schweiz: Lufttransport

REGI 
(M)

31.08.99 PPE

GROSCH Aftale mellem EF og 
Schweiz: Transport ad 
landevej og jernbane og 
kombineret godstransport

REGI 
(M)

31.08.99 PPE

WATTS 2000-budgettet: Sektion III 
- Kommissionen

REGI 
(M)

31.08.99 PSE

APARICIO 
SANCHEZ

Fordelingen af tilladelser til 
lastvognskørsel i Schweiz

REGI 
(K)

31.08.99 PSE C5-0054/99

BEREND EU's regioner: 
Socioøkonomisk situation 
og udvikling (6. rapport)

REGI 
(K)

31.08.99 PPE C5-0120/99

HATZIDAKIS Jernbanebefordring af 
farligt gods

REGI 
(K)

31.08.99 PPE C5-0005/99

KOCH Transport af farligt gods ad 
vej: Fastsættelse af 
minimumsforskrifter som 
gennemførelse af 
ADR-konventionen

REGI 
(K)

31.08.99 PPE C5-0004/99
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ORTUONDO 
LARREA

International vejtransport: 
Kørselsrestriktioner for 
lastvogne på bestemte 
vejstrækninger

REGI 
(K)

31.08.99 VERTS/
ALE

C4-0345/98

SCHROEDTER EU's struktur- og 
samhørighedspolitikker: 
Samordning af 
fondene,programmer for 
2000-2006 
(Arbejdsdokument)

REGI 
(K)

31.08.99 VERTS/
ALE

C5-0122/99

STERCKX Luftfart: Styrkelse af 
konkurrenceevnen - Fra det 
indre marked til globale 
udfordringer

REGI 
(K)

31.08.99 ELDR C5-0110/99

VICECONTE Turisme og beskæftigelse: 
Forbedring af potentialet 
(Henstillinger fra Gruppen 
på Højt Plan)

REGI 
(K)

31.08.99 PPE C5-0112/99

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne     Henvisning Dok.

Kommissionens arbejdsdokument: Tredje 
Euro-Middelhavskonference for udenrigsministrene 
(Stuttgart, 15.-16. april 1999)

BUDG
CONT
INDU
DEVE
AFET

SEK (99) 424 
endel.

Afgørelse truffet af det blandede EØS-Udvalg om ændring 
af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige 
områder ud over de fire friheder

LIBE
CULT
INDU

SEK (99) 1074 
endel.

Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber : Den 
sekstende beretning om kontrollen med gennemførelsen af 
fællesskabsretten (1998)

ALLE KOM (99) 301 
endel.

Rådets afgørelse om definition af 4-MTA som en ny form 
for syntetisk narkotika, der skal underlægges 
kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger

ENVI
LIBE

KOM (99) 307 
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet : Finansielle 
oplysninger om de europæiske udviklingsfonde – 
Dokument, der er knyttet til budgetforslaget for 2000

CONT
DEVE
BUDG

KOM (99) 323 
endel.

Rapport om gennemførelsen af Rådets henstilling 
85/308/EØF af 13.juni 1985 om social beskyttelse af 
u-landsfrivillige (situationen pr.30.juni 1998)

CULT
DEVE

KOM (99) 326 
endel.



40

OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

Beretning fra Kommissionen: Rapport om anvendelse af 
Rådets forordning 2454/92 om betingelserne for 
transportvirksomheders adgang til at udføre 
personbefordring ad landevej i en medlemsstat, hvor de ikke 
er hjemmehørende

JURI
REGI

KOM (99) 327 
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og 
Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Rådets 
beslutning 96/411/EF om forbedring af Fællesskabets 
landbrugsstatistik

ECON
AGRI

KOM (99) 338 
endel.

Europa-Kommissionen: Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut - Årsberetning 1998

CONT
INDU
EMPL

KOM (99) 340 
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: En samordnet strategi til 
modernisering af den sociale beskyttelse

INDU
ENVI

FEMM
EMPL

KOM (99) 347 
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og 
Europa-Parlamentet: Fiskeriforvaltning og naturbeskyttelse 
I havmiljøet

ENVI
PECH

KOM (99) 363 
endel.

Beretning fra Kommissionen: Årsberetning om humanitær 
bistand - 1998

AFET
DEVE
CONT

KOM (99) 367 
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, 
Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 
Undersøgelse vedrørende forældrekontrol med 
tv-udsendelser

CULT KOM (99) 371 
endel.
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Beretning fra Kommissionen til Rådet om anvendelsen af 
forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af 
landbrugsprodukter og levnedsmidler i henhold til artikel 21

ENVI
AGRI

KOM (99) 374 
endel.

Beretning fra Kommissionen: Tacis årsrapport for 1998 AFET
INDU

KOM (99) 380 
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne     Henvisning Dok.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om adgang til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (kodificeret version)

ECON
JURI

KOM (99) 109 
endel.

COD 970357

* * *
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Del A i denne liste er udarbejdet af Afdelingen for Akters Gennemførelse1
(DG IV, direktorat B,  tlf. 42661 – e-mail : DG2-Suiv@europarl.eu.int).

P =  Protokol (foreløbig udgave, sidetal henviser til fransk udgave)   FF =  Fuldstændigt forhandlingsreferat (foreløbig udgave)

A. VEDTAGNE BESLUTNINGER OG AFGØRELSER 1

MØDEPERIODEN FRA DEN 13. TIL DEN 17. SEPTEMBER 1999

(Strasbourg)

Den fælles beslutningsprocedure

Bekræftelse af førstebehandling

LIBE/FRAHM (A5-0012/99)
16.09.1999 P: II/6
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området borgernes friheder og rettigheder, retsvæsen og indre anliggender meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens 
ikrafttræden - SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)

EMPL/ROCARD (A5-0006/99)
16.09.1999 P: II/7
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området beskæftigelse og sociale anliggender (meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden) (se listen i bilag 1) - 
SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)

mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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ENVI/JACKSON (A5-0004/99)
16.09.1999 P: II/9
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området miljø, offentlig sundhed og forbrugerpolitik (meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - (se listen i 
bilag 2)
SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)

AGRI/GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0011/1999)
16.09.1999 P: II/12
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området landbrug og udvikling af landdistrikter  (meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - (se listen i 
bilag 3)
SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)

REGI/HATZIDAKIS (A5-0005/1999)
16.09.1999 P: II/13
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området regionalpolitik, transport og turisme (meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - (se listen i bilag 4)
SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)

FEMM/THEORIN (A5-0007/99)
16.09.1999 P: II/17
Rådets holdning: procedure uden forhandling
Kommissionens holdning: procedure uden forhandling
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om igangværende lovgivningsprocedurer 
inden for området kvinders rettigheder og lige muligheder (meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet - Konsekvenser af Amsterdam-traktatens ikrafttræden - (se listen i 
bilag 5)
SEK(1999) 581 - C4-0219/1999)
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Førstebehandling

Godkendelse med ændringer•

ENVI/McKENNA (A5-0003/1999)
16.09.1999 P: II/18A
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-073
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for 
samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening (KOM(1998) 769 - C4-0075/1999 - 
1998/0350(COD) (tidligere 1998/0350(SYN))

ENVI/JACKSON (A5-0002/1999)
16.09.1999 P: II/30
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 1-083, 1-085
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i 
medlemsstaterne (KOM(1998) 772 - C4-0073/1999 - 1998/0358(COD) (tidligere 1998/0358(SYN))

Høringsprocedure

Godkendelse med ændringer•

DEVE/MORGANTINI (A5-0010/1999)
16.09.1999 P: II/58
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-053
Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af teksten til tiende EF/UNRWA-konvention for årene 
1999-2001, inden konventionen undertegnes af Kommissionen og De Forenede Nationers 
Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (KOM(1999) 334 - C5-0059/1999 - 
1999/0143(CNS))

Opførelse af Kommissionens forslag på forslaget til dagsorden for den følgende mødeperiode•
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AFET/PACK (A5-0013/1999)
16.09.1999 P: II/47
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-012, 4-039, 4-044
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1628/96 om bistand til Bosnien-
Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, bl.a. ved oprettelse af Det Europæiske Genopbygningsagentur (KOM(1999) 312 - C5-
0062/1999 - 1999/0123(CNS))

Budgetspørgsmål

Budgetprocedure

BUDG/FABRA VALLÉS /DÜHRKOP DÜHRKOP (A5-0009/99)
16.09.1999 P: II/3
Rådets holdning: FF: 2-148
Kommissionens holdning: FF: 2-151
Beslutning  om forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 1, nr. 3 og nr. 4 for regnskabsåret 1999 
(C5-0021/1999, C5-0074/1999 og C5-0136/1999)

Beslutninger på baggrund af redegørelser fra andre institutioner 

AFCO/NAPOLITANO et LIBE/WATSON (B5-0110/99)
16.09.1999 P: II/37
Rådets holdning: FF: 3-023, 3-076
Kommissionens holdning: FF: 3-024
Beslutning om et charter for de grundlæggende rettigheder

LIBE/WATSON (B5-0116/99)
16.09.1999 P: II/38
Rådets holdning: FF: 3-023, 3-076
Kommissionens holdning: FF: 3-024
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Beslutning om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed (Tampere, den 15.-16. oktober 1999)

PPE-, PSE-, ELDR-, Verts/ALE-, GUE/NGL- og UEN- Gruppen (B5-0067, 0111, 0112, 0113, 0114 
og 0115/1999)
16.09.1999 P: II/44
Rådets holdning: FF: 3-079, 3-080, 3-196
Kommissionens holdning: FF: 3-193
Beslutning om situationen i Østtimor
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Beslutninger om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning 

UEN-, PSE-, GUE/NGL-, PPE-, Verts/ALE- og ELDR-Gruppen (B5-0072, 0077, 0087, 0088, 0104 
og 0109/99)
16.09.1999 P: II/59
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-131
Beslutning om jordskælvet i Tyrkiet

UEN-, PSE-, GUE/NGL-, PPE-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0074, 0076, 0089 og 0102/99)
16.09.1999 P: II/60
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-131
Beslutning om det katastrofale jordskælv i Athen den 7. september 1999

UEN-, PSE-, GUE/NGL-, PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0071, 0078, 0085, 0090, 0095 og 
0103/99)
16.09.1999 P: II/61
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-142
Beslutning om den væbnede konflikt i Den Russiske Republik Dagestan

PSE-, PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0080, 0092, 0100 og 0105/99)
16.09.1999 P: II/64
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-012, 4-039, 4-044, 4-168
Beslutning om de fængslede borgere i Kosovo

PSE-, PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0081, 0091, 0096 og 0108/99)
16.09.1999 P: II/66
Rådets holdning: ingen
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Kommissionens holdning: FF: 4-168
Beslutning om Burma

PSE-, PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0079, 0093, 0098 og 0107/99)
16.09.1999 P: II/68
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-168
Beslutning om fængslede anklaget for spionage i Iran og deres situation

PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0083, 0097 og 0106/99)
16.09.1999 P: II/70
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-168
Beslutning om menneskerettighedskrænkelser i Togo

UEN-, GUE/NGL-, PPE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0070, 0084, 0094, 0099 og 0101/99)
16.09.1999 P: II/72
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: FF: 4-176
Beslutning om Lusaka-aftalen om våbenhvile for området omkring de Store Søer

Diverse afgørelser  

Valg af den indstillede Kommission 

PPE-, PSE-, ELDR-, Verts/ALE-Gruppen (B5-0065, 0066, 0068 og 0075/1999)
15.09.1999 P:II/2
Rådets holdning: FF: af 14/04/1999 3-008
Kommissionens holdning: FF: 2-015, 2-140, 3-086
Beslutning om "Prodi-Kommissionen"

Afgørelse om valg af den indstillede Kommission (B5-0064/1999)
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15.09.1999 P:II/5
Rådets holdning: FF: af 14/04/1999 3-008
Kommissionens holdning: FF: 2-015, 2-140, 3-086

* * *
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1 EFT C 326 af 16.12.1991. s.  83.
2 EFT C 255 af 20.9.1993, s.  72. 
3 EFT C 128 af 9.5.1994, s.  146.
4 EFT C 77 af 14.3.1994, s.  33.
5 EFT C 85 af 17.3.1997, s.  25.
6 EFT C 380 af 16.12.1996, s.  89.
7 EFT C 328 af 26.10.1998, s.  23.

Bilag 1

a)  20. november 1991 : Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til forbedring af mobilitet og sikker 
transport for bevægelseshæmmede arbejdstagere til og fra arbejde (KOM(1990) 588 - C3-0167/1991  - 
1990/0327(COD) - tidligere 1990/0327(SYN))1,

b)  14. juli 1993 : Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med         
transportaktiviteter og arbejdssteder i transportmidler                   
(Særdirektiv i henhold til artikel 16 i direktiv 89/391/EØF) (KOM(1992) 234 - C3-0477/1992  - 1992/0420(COD) - 
tidligere 1992/0420(SYN))2,

c)   20. april 1994 : Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med         
arbejdstagernes udsættelse for risici på grund af fysiske agenser (KOM(1992) 560 - C3-0158/1993  - 
1992/0449(COD) - tidligere 1992/0449(SYN))3,

d)  24. februar 1994 : Handlingsprogram på mellemlang sigt for bekæmpelse af social udstødning og fremme af 
solidaritet : et nyt program til støtte og fremme af nyskabelser 1994-1999 (KOM(1993) 435 - C3-0522/1993  - 
1993/0936(COD) - tidligere 1993/0936(SYN))4,

e)  18. februar 1997 : Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger på  arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til 
gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(1995) 734 - C4-0116/1996  - 1996/0004(COD) - tidligere 
1996/0004(SYN))5,

f)  28. november 1996 : Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til 
gennemførelse af forordning  (EØF) nr. 1408/71 (CEE) 1408/71 (KOM(1995) 735 - C4-0108/1996  - 
1996/0001(COD) - tidligere 1996/0001(SYN))6,

g)  6. oktober 1998 : Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning(EØF) nr. 1408/71 for så vidt 
angår dens udvidelse til at omfatte tredjelandsstatsborgere (KOM(1997) 561 - C4-0012/1998  - 1997/0320(COD) - 
tidligere 1997/0320(SYN))7,
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8 EFT C 219 af 30.7.1999, s.  223.
9 EFT C 98 af 9.4.1999, s.  251.
10 EFT C 98 af 9.4.1999, s.  260.
11 EFT C 341 af 9.11.1998, s.  18.
12 EFT C 150 af 28.5.1999, s.  388.
13 Se protokol fra mødet den 14.4.1999, del II, punkt 30.
14 EFT C 261 af 9.9.1996, s.  187.

h) 14. april 1999 : Forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af 
arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab  (KOM(1998) 612 - C4-0706/1998  - 1998/0315(COD) - tidligere 
1998/0315(SYN))8;

Bilag 2

a) 17. december 1998 : Forslag til Rådets beslutning  om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige 
specifikke kuldioxidemissioner fra nye personbiler (KOM(1998) 348 - C4-0425/1998 - 1998/0202(COD) - tidligere 
1998/0202(SYN))(9),

b)  17. december 1998 :  Forslag til Rådets forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget (KOM(1998) 398 - C4-
0580/1998 - 1998/0228(COD) - tidligere 1998/0228(SYN))(10),

c)  20. oktober 1998 :  Forslag til Rådets direktiv om vurdering af bestemte planers og programmers virkning på miljøet 
(KOM(1996) 511 - C4-0191/1997 - 1996/0304(COD) - tidligere 1996/0304(SYN))(11),

d) 11. februar 1999 : Forslag til Rådets direktiv om rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
(KOM(1997) 49 - C4-0192/1997, KOM(1997) 614 - C4-0120/1998  and KOM(1998) 76 - C4-0121/1998 - 
1997/0067(COD) - tidligere 1997/0067(SYN))(12),

e) 14. april 1999 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 88/609/EØF om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (KOM(1998) 415 - C4-0591/1998 - 1998/0225(COD) - tidligere 
1998/0225(SYN))(13),

f)  19. juli 1996 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/539/EØF om dyresundhedsmæssige 
betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande 
(KOM(1995) 535 - C4-0027/1996 - 1995/0268(COD) - tidligere 1995/0268/(CNS))(14), 

g)  15. februar 1996 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle 
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15 EFT C 65 af 4.3.1996, s.  151.
16 EFT C 20 af 20.1.1997, s.  112.
17 EFT C 341 af 5.12.1994, s.  206.
18 EFT C 149 af 18.6.1990, s.  283.
19 EFT C 210 af 6.7.1998, s.  30.
20 EFT C 98 af 9.4.1999, s.  150.

(KOM(1994) 39 - C3-0197/1994 - 1994/0061(COD) - tidligere 1994/0061(SYN))(15),

h) 12. december 1996: Forslag til Rådets direktiv om kvaliteten af badevand (KOM(1994) 36 - 36/1994 - 
1994/0006(COD) - tidligere 1994/0006(SYN))(16),

i) 18. november 1994 : Forslag til Rådets afgørelse om regler for anerkendelse af tredjelandes  sundhedsmæssige 
og veterinære kontrolforanstaltninger for fersk kød og kødprodukter som svarende til de foranstaltninger, der gælder 
for EF-produktionen, om betingelser for import til EF og om ændring af Rådets direktiv 72/462/EØF om 
sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt 
fersk kød og kødprodukter fra tredjelande (KOM(1994) 394 - C4-0170/1994 - 1994/0208(COD) - tidligere 
1994/0208(CNS))(17),

j)  18. maj 1990 : rapport sur la deuxième révision du régime de sauvegarde (KOM(1989) 493 - C3-0206/1989 - 
1989/1040(COD) - tidligere 1989/1040(CNS))(18);

k) 16. juni 1998 :  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF om 
veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (KOM(1998) 81 - C4-
0123/1998 - 1998/0052(COD))(19),

l)  16. december 1998 : Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 79/373/EØF om 
handel med foderblandinger og 96/25/EF om omsætning af fodermidler (KOM(1998) 435 - C4-0459/1998 - 
1998/0238(COD))(20),

m)  19. februar 1998 : Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/74/EØF om 
foder med særlige ernæringsformål og om ændring af direktiv 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF - 
97/0208(COD) (KOM(1997) 408 - C4-0409/1997 - 1997/0208(COD) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af 
visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere 97/0213(COD) (KOM(1997) 409 - C4-0408/1997 - 
1997/0213(COD));



57

OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

21  EFT C 104, af 14.4.1999, s.  43.
22  EFT C 110 af 21.4.1999, s.  8.

Bilag 3

a)  13. januar 1999 : Forslag til Rådets afgørelse om anvendelse af arealundersøgelses- og teledetektionsteknik i 
landbrugsstatistik for perioden 1999-2003 (KOM(1998) 601 - C4-0708/1998  - 1998/0296(COD) - tidligere 
1998/0296(SYN))(21) ;

b)   4.  maj 1999 :  Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 76/625/EØF om statistiske undersøgelser, der skal 
foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer 
(KOM(1999) 78 - C4-0181/1999  - 1999/0051(COD) - tidligere 1999/0051(SYN))(22) ;
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(1) EFT  C 347 af 18.11.1996, s.  420.
(2) EFT  C 175 af 21.6.1999, s.  98.
(3) EFT  C 175 af 21.6.1999, s.  98.
(4)EFT C 150 af 28.5.1999, s.  15.
(5) EFT C 178 af 18.3.1996, s.  12. Dette forslag er ikke opført i bilag 2 (Oversigt over kommissionsforslag, der endnu 
ikke er vedtaget pr. 1. maj 1999) - SEC (1999)0581, men er opført i bilag 1 (punkt 19).

(6) EFT C80 de 16.3.1998, s.  185.
(7) EFT C 138 af 4.5.1998, s.  18.
(8) EFT C 292 af 21.9.1998, s.  205.
(9)EFT C 320 af 28.10.1996, s.  64.

Bilag 4

a)  25. oktober 1996 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets 
jernbaner (KOM(1995) 337 - C4-0555/1995  - 1995/0205(COD) - tidligere 1995/0205(SYN))(1),

b)  10. marts 1999 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 91/440/EØF om  udvikling af Fællesskabets 
jernbaner (KOM(1998) 480 - C4-0561/1998  - 1998/0265(COD) - tidligere 1998/0265(SYN))(2),

c)  10. marts 1999 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til 
jernbanevirksomheder (KOM(1998) 480 - C4-0562/1998  - 1998/0266(COD) - tidligere 1998/0266(SYN))(3),

d)  9. februar 1999 :  Forslag til Rådets direktiv om stikprøvekontrol af trafiksikkerheden af erhvervskøretøjer, som 
færdes inden for Fællesskabet (KOM(1998) 117 - C4-0346/1998  - 1998/0097(COD) - tidligere 
1998/0097(SYN))(4),

 
e)  29. februar 1996 :  Udkast til Rådets forordning (EF) om indberetning af statiske oplysninger om passagerer, fragt- 

og postflyvning  (KOM(1995) 353 - C4-0419/1995  - 1995/0232(COD) - tidligere 1995/0232(CNS))(5),

f) 19. februar 1998 : Forslag til Rådets direktiv om kabinebesætninger inden for civil luftfart: sikkerhedskrav og 
bevis for faglige kvalifikationer (KOM(1997) 382 - C4-0460/1997  - 1997/0212(COD) - tidligere 
1997/0212(SYN))(6),

g) 31. marts 1998 : Forslag til Rådets direktiv om lufthavnsafgifter (KOM(1997) 154 - C4-0362/1997  - 
1997/0127(COD) - tidligere 1997/0127(SYN))(7),

h)  17. juli 1998 : Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 295/91 om en ordning for 
kompensation  til ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbooking (KOM(1998) 041 - C4-0106/1998  - 
1998/0022(COD) - tidligere 1998/0022(SYN))(8),

i)  18. september 1996 : Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr. 3922/91 
om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart  (KOM(1996) 186 - C4-
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(9)EFT C 320 af 28.10.1996, s.  64.
(10)EFT C 177 af 22.6.1999, s.  10.
(11)EFT C 98 af 9.4.1999, s.  482.

0336/1996  - 1996/0119(COD) - tidligere 1996/0119(SYN))(9),

j)  23. marts 1999 : Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. 
december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (KOM(1998) 
759 - C4-0136/1999  - 1998/0349(COD) - tidligere 1998/0349(SYN))(10),

k) 18. december 1998 : Forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
bådtransport  af farligt gods på indre vandveje (KOM(1997) 367 - C4-0449/1997  - 1997/0193(COD) - tidligere 
1997/0193(SYN))(11),
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(1) EFT C 341 af 9.11.1998, s.  11.
(2) EFT C 128 af 9.5.1994, s.  127.
(3) EFT C 175 af 21.6.1999, s.  4.
(4) EFT C 150 af 28.5.1999, s.  283.

(5) EFT C 341 af 9.11.1998, s.  11.
(6) EFT C 150 af 28.5.1999, s.  611.

l)  20. oktober 1998 : Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af 
tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (KOM(1997) 644 - C4-0066/1998 - 1997/0335(COD) - tidligere 
1997/0335(SYN))(1),

m) 20. april 1994 : Forslag til Rådets direktiv om indførelse af et europæisk indberetningssystem for skibe i EF-
medlemsstaternes havområder (KOM(1993) 647 - C3-0023/1994  - 0491(COD) - tidligere 0491(SYN))(2),

n)  12. marts 1999 : Meddelelse om en fælles politik om bemanding af fast passager- og færgesejlads i og mellem 
medlemsstaterne Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning(EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af 
princippet om fri udveksling af tjenesteydelser  inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) Forslag til 
Rådets direktiv om bestemmelser vedrørende bemanding af fartøjer i fast passager- og færgefart mellem 
medlemsstaterne (KOM(1998) 251 - C4-0423/1998  - 1998/0158(COD) - tidligere 1998/0158(SYN) - C4-
0424/1998  - 1998/0159(COD) - tidligere 1998/0159(SYN))(3),

o) 11. februar 1999 : Forslag til Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne for driftsaffald og lastrester fra 
skibe (KOM(1998) 452 - C4-0484/1998  - 1998/0249(COD) - tidligere 1998/0249(SYN))(4),

p) 20. oktober 1998 : Ændret forslag til Rådets direktiv om harmonisering af eksamenskravene for sikkerhedsrådgivere 
for transport af farligt gods med jernbane eller ad vej eller indre vandveje (KOM(1998) 803 - C4-0242/1998 - 
1998/0106(COD) - tidligere 1998/0106(SYN))(5),

q)  15. april 1999 :  Forslag til Rådets direktiv  om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største 
tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse 
vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (KOM(1998) 414 - C4-0485/1998  - 1998/0226(COD) - tidligere 
1998/0226(SYN)) - 1998/0227(COD) - tidligere 1998/0227(SYN))(6);
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 40  EFT C 175 af 21.6.1999, s.  67.

Bilag 5

a)  9. marts 1999 :  om ændring af direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder for så vidt angår adgang til  beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse og arbejdsvilkår 
(KOM(96) 93 - C4-0317/96- 96/0095(CNS))(40);

* * *
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SPØRGETID (B5-0029/99) den  15. september 1999

16 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

Da spørgetiden til Kommissionen udgår, er alle spørgsmålene til Kommissionen blevet besvaret 
skriftligt.

SPØRGSMÅL TIL R ÅDET

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ En femårig drengs død som følge af politiets 
tvangsfjernelse af 100 rumænske sigøjnerfamilier fra 
Malmea-kvarteret i Madrid (Spanien)

H-0405/99 

Per GAHRTON Et fælles EU-forsvar H-0407/99

ændr.1

Charlotte 
CEDERSCHIÖLD

De Forenede Nationers konvention mod organiseret 
kriminalitet

H-0408/99 

Jonas SJÖSTEDT Indsigt i Schengen-dokumenter H-0409/99 

Olivier DUPUIS Indførelse af et universelt moratorium for dødsstraf H-0414/99 

Gerard COLLINS EU-støtte til Irlands farvandstjeneste H-0416/99 

Liam HYLAND Billigere huslån H-0418/99 

Pat GALLAGHER Stop for genbrug af prøvekontaktlinser H-0420/99 

Brian CROWLEY Ungdomskriminalitet, narkotika og Det Europæiske Råd 
i Tampere

H-0424/99 

Alexandros ALAVANOS Gensidig afskaffelse af visumpligt mellem EU og andre 
lande

H-0428/99 



63

OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE

PE 168.304 
- DA -

Bulletin 04.10.1999
Redaktionen slut : 24.09.1999 

Bernd POSSELT Erhvervelse af jord i ansøgerlandene H-0436/99 

Gary TITLEY WTO-forhandlingsrunde i år 2000 H-0437/99 

Maurizio TURCO Situationen i Nordkorea H-0438/99 

Ioannis THEONAS Situationen i Kosovo H-0440/99 
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Manuel MEDINA 
ORTEGA

Anlæg af en nuklear central i det sydlige Marokko H-0443/99 

Efstratios KORAKAS Forhindring af bygning af et atomkraftværk i det stærkt 
jordskælvstruede område i Akuyu i Tyrkiet

H-0446/99

* * *



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: 44
Type: mailto

Old: mailto:DG2-Suiv@europarl.eu.int
New: mailto:DG2-Suiv@europarl.europa.eu
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