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DØDSFALD

Europa-Parlamentet blev på plenarmødet den 3. september 2001 underrettet om, at

Jacques Santkin

belgisk medlem af Europa-Parlamentet, var afgået ved døden den 28. august 2001.

Santkin valgtes til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 1. februar 2001 og tilhørte De
Europæiske Socialdemokraters Gruppe.

Han var medlem af Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik samt af Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

* * *
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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer

Nr. 25/01 Evakueringsøvelser i Bruxelles

Nr. 26/01 Modtagelse af besøgende i Bruxelles

Nr. 27/01 Jule- og nytårskort

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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UDNÆVNELSER/NEDLÆGGELSE AF MANDAT/OPHØR AF MANDAT

Et italiensk medlems nedlæggelse af sit mandat i Europa-Parlamentet

På mødet den 3. september 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Massimo CORSARO (UEN/IT)

i henhold til forretningsordenens artikel 8, stk. 4, nedlæggde sit mandat som medlem af Europa-
Parlamentet med virkning fra den 19. juli 2001.

* * *

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

På mødet den 3. september 2001 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Antonio MUSSA

var valgt i stedet for Massimo CORSARO (UEN/IT) med virkning fra den 19. juli 2001.

* * *
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SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

(Situationen den 19.09.2001)

Stiller Emne Nummer

Michl Ebner Europæisk program for plejehjem P-2381/01

Antonios Trakatellis Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber: overtrædelse af principperne om lighed
og retten til frit at etablere sig samt omgåelse af
pensionsbestemmelserne i forbindelse med valg af
bopæl

P-2382/01

Pat Gallagher Risikovurderingsrapport fra Det Fælles
Forskningscenters Kemikaliekontor (ECB) - zink og
zinkkemikalier

P-2383/01

Emilia Müller Oplysninger om beskatning af hus- og grundejere E-2384/01

Richard Corbett Åbenhed E-2385/01

Christopher Huhne Annuiteter E-2386/01

Christopher Huhne Provisioner til forvaltere af pensionsfonde E-2387/01

Christopher Huhne Udgifter til sundhedspleje E-2388/01

Christopher Huhne Sundhedspleje E-2389/01

Christopher Huhne Sundhedsindikatorer E-2390/01

Christopher Huhne Komitologi E-2391/01

Christopher Huhne EU-kompetence E-2392/01

Antonio Tajani Vold forøvet af sortklædte demonstranter på G8-
mødet i Genova og et italiensk parlamentsmedlems
aktive deltagelse

E-2393/01

Erik Meijer Forberedelse af åbningen af tunnelen under Mont
Blanc for lastvognstrafik uden tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger

E-2394/01

Erik Meijer Utilstrækkelig kontrol med tilstedeværelsen af
radioaktivt materiale under transport, oplagring og
forarbejdning af skrot

E-2395/01

Spørgsmål annulleret P-2396/01
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Theresa Villiers Transport af dyr i Spanien E-2397/01

Christopher Huhne Udtrædelse af Unionen E-2398/01

Christopher Huhne Tilbagetagelse af beføjelser E-2399/01

Erik Meijer Marokkansk pres for nedsættelse af mindstealderen
for indgåelse af ægteskab til 15 år for kvinder med
indfødsret i en EU-medlemsstat

E-2400/01

Erik Meijer Våbenembargo mod de vedvarende kampe mellem i
de stridende parter i Den Demokratiske Republik
Congo

E-2401/01

Erik Meijer De konsekvenser, som den obligatoriske deltagelse i
en storstilet genetisk undersøgelse på Island har for
borgerlige rettigheder og kommercielle interesser

E-2402/01

Erik Meijer De konsekvenser, som en storstilet genetisk
undersøgelse på Island har for beskyttelsen af
privatlivets fred og patienters rettigheder i EU

E-2403/01

Caroline Jackson Binding af kulstof E-2404/01

Caroline Jackson Binding af kulstof i Nordsøen E-2405/01

Lousewies van der Laan Samarbejdet mellem EU og Indien: Fælles projekter
med Sai Baba og beskyldninger om forulempelse af
børn

E-2406/01

Caroline Jackson Impulsradiotransmissioner E-2407/01

Olivier Dupuis Udstedelse af visa til repræsentanter for det tjetjenske
folk og andre ulykkelige befolkninger

P-2408/01

Imelda Read Det indre marked for lægemidler E-2409/01

Gerhard Schmid Gennemførelse af direktiv 98/5/EF i Spanien E-2410/01

Armin Laschet EF-forordning 1408/71 og EF-forordning 118/97 E-2411/01

Cristiana Muscardini Italienske fiskerfartøjer beslaglagt i Guinea-Bissau E-2412/01

James Nicholson Undertrykkende lovgivning mod kristne i
Turkmenistan

E-2413/01

Christoph Konrad Begrænsninger i støtte til små og mellemstore
virksomheder

E-2414/01

Glyn Ford "Equitable Life" og pensioner E-2415/01

Glyn Ford Tillæg for enkeltværelse E-2416/01
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Albert Maat Grænsekontrol i forbindelse med mund- og
klovsygen i Det Forenede Kongerige

P-2417/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forfalskning af statistiske oplysninger i Grækenland E-2418/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Forfalskning af statistiske oplysninger i Grækenland E-2419/01

Baroness Sarah Ludford Angivelse af merværdiafgift E-2420/01

Baroness Sarah Ludford Vietnam E-2421/01

Michiel van Hulten og Ieke van
den Burg

Gennemførelse af ESF i Nederlandene 1994-1996 E-2422/01

Michiel van Hulten og Ieke van
den Burg

Gennemførelse af ESF i Nederlandene 1994-1996 E-2423/01

Michiel van Hulten og Ieke van
den Burg

Gennemførelse af ESF i Nederlandene 1994-1996 E-2424/01

Erik Meijer Gruppe af indbyggere, der er vanskeligt at forsikre
som følge af udelukkelsesklausuler i forbindelse med
sygeforsikringer

E-2425/01

Nelly Maes Ligebehandling af religionsudøvelse i Slovakiet E-2426/01

Giovanni Pittella Bekæmpelse af pædofili P-2427/01

Bart Staes Anvendelse af kemiske våben i Tyrkiet og Irak og
Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik

P-2428/01

Michl Ebner Sikkerhed på skipister E-2429/01

Michl Ebner Indførelse af en frivillig solidaritetstjeneste på
europæisk plan

E-2430/01

Eryl McNally Sjette momsdirektiv E-2431/01

Caroline Jackson Nedskydninger i Algeriet E-2432/01

Esko Seppänen Antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet ifølge
Nice-traktaten

E-2433/01

Esko Seppänen Regeringers holdning til kloning af mennesker E-2434/01

Jan Mulder Veterinærkontrol ved EU's ydre grænser på grund af
mund- og klovsyge

P-2435/01

Francesco Speroni Det Europæiske Energi- og Transportforum P-2436/01

Mario Borghezio Risiko for manglende tilkendelse af tysk erstatning til
tidligere italienske militærfanger

P-2437/01
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Kathalijne Buitenweg Følgerne af, at partnere af samme køn får adgang til
at indgå ægteskab i Nederlandene

P-2438/01

Ari Vatanen Anvendelse af direktiv 92/81/EØF (harmonisering af
punktafgiftsstrukturen for mineralolier) og
opkrævning af punktafgift ved andre temperaturer
end 15o C

P-2439/01

Mogens Camre Forskning i gyllesepareringsanlæg og anlæg til
behandling af byslam

E-2440/01

Hiltrud Breyer Forskningsreaktoren FRM-II i Garching E-2441/01

Caroline Lucas Lavfrekvensaktiv sonar (LFA-sonar) E-2442/01

Elspeth Attwooll Privatpersoners indførsel af alkohol og tobak inden
for EU

E-2443/01

Carlos Bautista Ojeda Skovbrande E-2444/01

Carlos Carnero González Regler for anvendelse af vandscootere og sikkerhed
for badende

E-2445/01

Luciano Caveri Naturparkerne Gran Paradiso og Vanoise E-2446/01

Luciano Caveri Meteorologi i Europa E-2447/01

Luciano Caveri Ratifikation af Alpe-konventionens protokoller E-2448/01

Bart Staes Miljøvenlig ajourføring af sjette momsdirektiv
(77/388/EØF)

E-2449/01

Erik Meijer Forskellige vurderinger i sagen om uberettiget
udbetalte midler og den uventede tilbagesøgning af
nederlandske ESF-midler

E-2450/01

Erik Meijer Hvordan man er nået frem til og omfanget af
tilbagesøgningen af støtten til ESF-projekter i
Nederlandene i perioden 1994-96

E-2451/01

Erik Meijer Forhandlinger om uberettiget udbetalte midler og
tilbagesøgning af nederlandske ESF-midler

E-2452/01

Erik Meijer En vurdering af nederlandske ESF-udgifter, hvor
regnskabsføringen har været ukorrekt

E-2453/01

Camilo Nogueira Román Det italienske politis optræden i forbindelse med G8-
mødet og Berlusconis regering

E-2454/01
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Camilo Nogueira Román Nedlæggelse af den første svelle til jernbanelinjen
Ferrol-Tui og højhastighedsforbindelsen fra Galicien
til Portugal og til centrum af Europa

E-2455/01

Camilo Nogueira Román Den spanske finansministers udtalelser om de
spanske autonome regioners normgivende beføjelser
på skatteområdet

E-2456/01

Camilo Nogueira Román Arbejdsløshed og fattigdom i Den Europæiske Union E-2457/01

Camilo Nogueira Román Flygtningestrømmen over Gibraltarstrædet - døde
dukker fortsat op dagligt ved Spaniens sydlige
strande

E-2458/01

Camilo Nogueira Román Spanske og portugisiske forskeres deltagelse i
undersøgelsen af fiskeressourcernes tilstand i
Fællesskabets farvande

E-2459/01

Camilo Nogueira Román Europæiske virksomheders afskedigelser og flytning
af industrielle aktiviteter og arbejdspladser til
virksomheder i mindre udviklede lande

E-2460/01

Camilo Nogueira Román Medlemsstaternes tendens til storhedsvanvid ved
udvidelse af deres centrale lufthavne og bæredygtig
udvikling i Den Europæiske Union

E-2461/01

Camilo Nogueira Román Uddøende sprog over hele verden E-2462/01

Camilo Nogueira Román Den spanske stats politik og dens virkninger for
kvægbruget i Galicien

E-2463/01

Camilo Nogueira Román Frankrigs andre sprog E-2464/01

Camilo Nogueira Román Intern politisk udvidelse af Unionen E-2465/01

Camilo Nogueira Román Højhastighedstogforbindelse fra Galicien til centrum
af Europa via Frankrig

E-2466/01

Camilo Nogueira Román Vestsaharas uafhængighed E-2467/01

Camilo Nogueira Román Den spanske regerings klage til EF-Domstolen over
planen for genopbygning af kulmulebestanden i
Fællesskabets farvande

E-2468/01

Michl Ebner Udbygning af  Alemagna-forbindelsesvejen P-2469/01

Luciano Caveri Miljøbeskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med
godstrafik i Alpeområdet

P-2470/01

Raffaele Costa Italienske borgeres svig mod EU P-2471/01
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Alexander de Roo PMWS-virus hos svin P-2472/01

Raffaele Costa Aktiviteterne i OLAF E-2473/01

Raffaele Costa Fly til Kommissionen E-2474/01

Ilda Figueiredo Arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i
udvindingsindustrien

P-2475/01

Anna Karamanou Skabelse af en særlig europæisk enhed for
imødegåelse af demonstrationer

E-2476/01

Carlos Carnero González Retssag i Egypten mod borgere anklaget for
homoseksualitet

E-2477/01

Esko Seppänen Støtte til den såkaldte skolemælk E-2478/01

Chris Davies Afskaffelse af toldfri varer E-2479/01

Jonas Sjöstedt Losjagt i Sverige E-2480/01

Marco Pannella Dødsdom over dr. Yunis Shaikh i Pakistan P-2481/01

Joan Colom i Naval Tørke og hungersnød i Centralamerika P-2482/01

Margrietus van den Berg Handel med "konfliktdiamanter" P-2483/01

Jillian Evans Chardon LL (GMO) P-2484/01

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Midlertidig indstilling af internationale adoptioner i
Rumænien

P-2485/01

Christopher Heaton-Harris Fonden for fred og forsoning P-2486/01

Pere Esteve Påbegyndelse af arbejderne i forbindelse med
rensningsanlægget i Sant Jordi

P-2487/01

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Voksende kriminalitet i EU-landene P-2488/01

Gabriele Stauner Kommissionsdokumenter vedrørende affæren i
sikkerhedstjenesten

E-2489/01

Bart Staes Omlægning af EU-støtten fra olieindustrien til
vedvarende energikilder

P-2490/01

Mihail Papayannakis Udsendelse af stråling fra mobiltelefoner E-2491/01

Glenys Kinnock Korruption E-2492/01

Glenys Kinnock Korruption E-2493/01

Glenys Kinnock TRIPS-Rådet E-2494/01

Paul Lannoye Om: Elektromagnetiske felter E-2495/01
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Paul Lannoye Elektromagnetiske felter E-2496/01

Giovanni Pittella PON (nationalt operativt program) og SMV E-2497/01

Erik Meijer Utilstrækkeligt udsyn til trafik fra højre i T-kryds for
chauffører i turistbusser med forhøjet
passagerafdeling

E-2498/01

Erik Meijer Ensidigt indenlandske hensyn ved udviklingen af den
tyske lufthavn Laarbruch i nærheden af den
nederlandske grænse

E-2499/01

Erik Meijer Stor forlængelse af rejsetiden som følge af dårlig
indbyrdes afpasning af togtiderne mellem de
nederlandske og de belgiske jernbaner og om den
kommende højhastighedsforbindelse

E-2500/01

Esko Seppänen Olierørledning mellem Odessa og Brody E-2501/01

Bart Staes Fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i
Tyrkiet

E-2502/01

Camilo Nogueira Román Integreret saneringsplan for fjorden ría de Vigo E-2503/01

Spørgsmål annulleret E-2504/01

Fernando Fernández Martín EU's forbindelser med Cuba P-2505/01

Francesco Speroni Legitimationspapirer P-2506/01

Nelly Maes Adgang til dokumenter på kandidatlandenes sprog
inden tiltrædelsen

P-2507/01

Stavros Xarchakos Indførelse af en afgift for det græske
ejendomsregister

P-2508/01

Margrietus van den Berg Handel med konfliktdiamanter P-2509/01

Sebastiano Musumeci Støtte til børn, der er ramt af en sjælden sygdom P-2510/01

Juan Naranjo Escobar Narkotikaovervågningscenteret i Venezuela P-2511/01

Lousewies van der Laan Mund-og klovsyge: revision af EU's ikke-
vaccinationspolitik

P-2512/01

Konstantinos Hatzidakis Ukontrolleret bortskaffelse af animalsk affald i
Grækenland

E-2513/01

Carlos Bautista Ojeda Ulovlig indvandring E-2514/01

Raffaele Costa Svar på skriftlig forespørgsel P-2140/99 E-2515/01

Daniela Raschhofer Slagtning af dyr uden anvendelse af rygmarvsstødere E-2516/01
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Konstantinos Hatzidakis For høj koncentration af giftige stoffer i akvatiske
økosystemer i Grækenland

E-2517/01

Erik Meijer Spild af penge til reklame for mønter og sedler, der
fra 2002 bliver obligatoriske betalingsmidler

E-2518/01

Erik Meijer Kampen i Chroscicy for at bevare undervisning og
forvaltning på modersmålet for den sorbiske
befolkningsgruppe, der fra gammel tid har boet i
Sachsisch Oberlausitz

E-2519/01

Erik Meijer De forbilledlige virkninger af undervisning og
forvaltning på modersmålet som middel til at hindre
sammenstød mellem nationalistiske holdninger

E-2520/01

Diemut Theato Gennemførelsesbestemmelserne til visse
bestemmelser i finansforordningen

P-2521/01

Barbara Weiler Teknisk standardisering P-2522/01

Freddy Blak FIFA's overtrædelse af EU's konkurrenceregler E-2523/01

Diemut Theato Gennemførelsesbestemmelserne til visse
bestemmelser i Fællesskabets finansforordning

E-2524/01

Antonios Trakatellis og Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Kontrol og forelæggelse af oplysninger vedrørende
naturalisering og erhvervelse af græsk
statsborgerskab

E-2525/01

Antonios Trakatellis og Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou

Kontrol og forelæggelse af oplysninger vedrørende
naturalisering og erhvervelse af græsk
statsborgerskab

E-2526/01

Antonios Trakatellis Uautoriserede lossepladser i Grækenland og
overholdelse af direktiv 1999/31/EF om deponering
af affald

E-2527/01

Ioannis Marinos Støtte til kirkelige institutioner E-2528/01

Ioannis Marinos Respekt for alle Den Europæiske Unions officielle
sprog

E-2529/01

Graham Watson Restriktioner ved indførsel i Det Forenede Kongerige
af varer, for hvilke der er betalt afgift

E-2530/01

Fernando Fernández Martín Indførelse af en miljøafgift på Lanzarote (Spanien) E-2531/01

Konstantinos Hatzidakis Beskadigelse af kulturarven i Cypern E-2532/01
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Theodorus Bouwman Fortolkningen af bestemmelserne vedrørende Den
Europæiske Socialfond i EU's medlemsstater og
undersøgelser udført af Kommissionen af ESF-
projekternes gennemførelse i medlemsstaterne

P-2533/01

María Sornosa Martínez Regulering af flodlejet i slugterne Poyo, Torrent,
Chiva og Pozalet (Valencia, Spanien)

P-2534/01

Gabriele Stauner Forelæggelse af analyseresultater i forbindelse med
forfalsket smør

P-2535/01

Spørgsmål annulleret P-2536/01

Roberto Bigliardo Antallet af italienske generaldirektører i
Kommissionen

P-2537/01

Hans Modrow Beskyttelse af mindretalsrettigheder E-2538/01

Ioannis Souladakis Skabelse og ledelse af en enhed til planlægning af
politiindgreb

E-2539/01

Ioannis Souladakis Genetablering af det ødelagte vej- og jernbanenet E-2540/01

Ioannis Souladakis Genetablering af det ødelagte vej- og jernbanenet E-2541/01

Ioannis Souladakis Genetablering af forbindelsen mellem de græske
elektricitetsnet og EU

E-2542/01

Ioannis Souladakis Genetablering af forbindelsen mellem de græske
elektricitetsnet og EU

E-2543/01

Stavros Xarchakos Fremme af udnyttelsen af vindenergi E-2544/01

* * *
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SPØRGETID
(B5-0332/01) den 4. og 5. september 2001

34 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Bart STAES Undersøgelse af uregelmæssigheder i Europol H-0594/01

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Forskelsbehandling af fiskerflåderne fra forskellige
medlemslande ved den reduktion af fangsten, som Rådet
har vedtaget

H-0595/01

Herman SCHMID EU's krisehåndteringsstyrke i Sverige H-0599/01

Alexandros ALAVANOS G8-topmødet og sikkerheden i forbindelse med
topmøderne og andre møder af tilsvarende betydning

H-0676/01

Ioannis PATAKIS Overtrædelse af grundlæggende friheder og
menneskerettigheder i Genova

H-0678/01

Hans-Peter MARTIN Fremtidsudsigterne for EU-topmøder efter episoderne i
Göteborg og Genua

H-0687/01

Gerard COLLINS Shannon som hovedkvarter for EU's natur- og
miljøkatastrofeberedskab

H-0601/01

Brian CROWLEY Hvordan man klarer en konkurs H-0605/01

Pat GALLAGHER Prioriteter for fiskerisektoren under det belgiske
formandskab

H-0607/01

Liam HYLAND Udnyttelse af brintenergi til transport i by- og
landområder

H-0611/01

Esko SEPPÄNEN Europæisk skat H-0619/01

María IZQUIERDO
ROJO

Tilbagetrækning af olie af olivenrestprodukter H-0621/01

Ioannis MARINOS Oplysning af grækerne om euroen H-0623/01



MEDLEMMERNES AKTIVITETER22

Bulletin 01.10.2001 - DA - PE 304.999

Spørger Emne Nr.

Lennart SACRÉDEUS Lovgivningen om "sekter" og dens indflydelse på
religionsfriheden og respekten for religionen i Europa

H-0624/01

Anna KARAMANOU Tortur af mennesker på grund af deres seksuelle
orientering

H-0626/01

William NEWTON
DUNN

Offentlig aktindsigt i Rådets dokumenter H-0628/01

Jonas SJÖSTEDT Større åbenhed H-0630/01

Bernd POSSELT Valget i Kosovo H-0635/01

Luis BERENGUER
FUSTER

Vedtagelse af forordningen om mønstre og modeller H-0637/01

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Gerard COLLINS Det store potentiale inden for affaldssektoren H-0602/01

Myrsini ZORBA Overtrædelse af konkurrencebestemmelserne i
forbindelse med salget af digitale videodiske (DVD)

H-0639/01

Roy PERRY Lloyd's anmodninger H-0641/01
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. BUSQUIN

Brian CROWLEY Udnyttelse af resultaterne af EU-støttet forskning H-0606/01

Hr. NIELSON

Niall ANDREWS Udryddelse af fattigdom og EU's udviklingspolitik H-0604/01

Maj THEORIN Børnesexturisme H-0613/01

Lennart SACRÉDEUS Støtte på lang sigt til kampen mod sexturisme H-0616/01

Mihail PAPAYANNAKIS Humanitær bistand til børn H-0614/01

Bernd POSSELT Humanitær bistand i Kaukasus H-0636/01

Patricia McKENNA Efterforskning efter olie i Sudan H-0666/01

Hr. LIIKANEN

William NEWTON
DUNN

Fastpris for adgang til Internettet H-0600/01

Jonas SJÖSTEDT Højhastighedsdæk i Sverige H-0617/01

Esko SEPPÄNEN Fodgængervenlig bil H-0620/01

Bart STAES Oprindelsen af den informationsteknologi, der anvendes
i forbindelse med SENSUS og AVENTINUS

H-0629/01

Gary TITLEY Forsvarsindustrier H-0645/01

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
SEPTEMBER 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 36 19 15 6 2 0 0 NEYTS-UYTEBROECK

Kommissionen 58 15 41 3 2 0 0 WALLSTRÖM
MONTI
BOLKESTEIN
BUSQUIN
NIELSON
LIIKANEN

I alt 94 34 56 9 4 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

09/2001 307.175 Kathalijne BUITENWEG,
Christopher HEATON-HARRIS,
Michiel van HULTEN, Lousewies
van der LAAN og Helle
THORNING-SCHMIDT

Statut for Europa-Parlamentets medlemmer 02.07.2001 02.10.2001 27

10/2001 307.534 Gian Paolo Gobbo EU-støtte til den europæiske motorvej i
Tyskland

12.07.2001 12.10.2001 1

                                                
1 Situationen pr. 07.09.2001
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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

ENVI SORNOSA
MARTÍNEZ
María

Gennemførelse af direktivet i
spildevand i byerne

24.10.2001 20.-22.11.2001
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VALG AF ORDFØRERE (K= Korresp.udv. - M= Medv.rådg.udv.)

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PSE

Forbindelserne mellem EU og FN:
Effektivt partnerskab inden for
udvikling og humanitære anliggender

AFET (M) 12.09.01 C5-0396/01

GRUPPE
PSE

Asyl: Modtagelse af asylansøgere,
minimumsstandarder

AFET (M) 12.09.01 C5-0248/01

GRUPPE
PPE-DE

Humanitær bistand (Årsberetning
2000)

AFET (M) 12.09.01 C5-0397/01

GRUPPE
PSE

Asyl: Hvilken medlemsstat, der er
ansvarlig for behandling af en
asylansøgning indgivet af en
tredjelandsstatsborger

AFET (M) 12.09.01 C5-0403/01

GRUPPE
ELDR

Aftale mellem EF og Indien:
Videnskabeligt og teknologisk
samrbejde samt intellektuel
ejendomsret

AFET (M) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Aftale mellem EU og Kroatien:
Stabiliserings- og associeringsaftale+

AFET (K) 12.09.01

BALTAS
(PSE)

Aftale mellem EF og Kroatien:
Midlertidig anvendelse af en
interimsaftale vedr.
associeringsaftalen+

AFET (K) 12.09.01

LAMASSOURE
(PPE-DE)

Tyrkiet: Deltagelse i Fællesskabets
programmer

AFET (K) 12.09.01

POOS
(PSE)

Cypern: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

AFET (K) 12.09.01

STENZEL
(PPE-DE)

Malta: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

AFET (K) 12.09.01

CUNHA
(PPE-DE)

Generelle toldpræferencer:
Anvendelse for perioden 1. januar
2002 til 31. december 2004

AGRI (M) 12.09.01 C5-0374/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MARTINEZ
(NI)

Folkesundhed: Overvågning af
zoonoser og zoonotiske agenser
(ændr. besl. 90/424/EØF og ophæv.
dir. 92/117/EØF)

AGRI (M) 12.09.01 C5-0372/01

MARTINEZ
(NI)

Folkesundhed: Bekæmpelse af
salmonelle og andre zoonotiske
agenser (ændr. dir. 64/432, 72/462 og
90/539/EØF)

AGRI (M) 12.09.01 C5-0373/01

AUROI
(VERTS/ALE)

Fødevaresikkerhed: Genetisk
modificerede fødevarer og
foderstoffer

AGRI (M) 12.09.01 C5-0368/01

GRUPPE
PPE-DE

Genmodificerede
organismer(GMO):Sporing og
mærkning (Ændr. dir. 2001/18/EF)

AGRI (M) 12.09.01 C5-0380/01

GRUPPE
PPE-DE

Angivelse af ingredienser i
levnedsmidler (Ændr. dir.
2000/13/EF)

AGRI (M) 18.09.01 C5-0404/01

DARY
(PSE)

Bananer: Fælles markedsordning
(Ændr. forord. (EØF) 404/93)

AGRI (K) 12.09.01 C5-0436/01

PESÄLÄ
(ELDR)

Mælk, mejeriprodukter: Den fælles
markedsordning, ost (Ændr. forord.
(EØF) nr. 2204/90)

AGRI (K) 12.09.01 C5-0363/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Udvikling af anden generation af
Schengen-informationssystemet (SIS
II) (Svensk initiativ)

BUDG (M) 13.09.01 C5-0315/01
C5-0316/01

BUITENWEG
(VERTS/ALE)

Databeskyttelse: Statut for og
udøvelse af hvervet som Europæisk
Tilsynsførende og Assisterende
Tilsynsførende

BUDG (M) 13.09.01 C5-0384/01

CASACA
(PSE)

Olivenolie: Den gældende
støtteordning til og med
produktionsåret 2004/2005) (Ændr.
forord. (EØF) 2262/84)

BUDG (M) 13.09.01 C5-0437/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

PITTELLA
(PSE)

Fiskeriaftale mellem EF og Marokko:
Omstilling af fartøjer og fiskere, der
indtil 1999 var afhængige af aftalen

BUDG (M) 13.09.01 C5-0407/01

SEPPÄNEN
(GUE/NGL)

EIB-lån, EF-garanti: Udvidelse til
også at omfatte projekter i
Jugoslavien (Ændr. afg. 2000/24/EF)

BUDG (K) 13.09.01 C5-0335/01

BLAK
(PSE)

Humanitær bistand (Årsberetning
2000)

CONT (M) 11.09.01 C5-0397/01

GARRIGA
POLLEDO
(PPE)

Administrativt samarbejde vedrørende
merværdiafgift (ændr. forord.
218/92/EØF)

CONT (M) 11.09.01 C5-0269/01

GARGANI
(PPE-DE)

Beskæftigelse: Retningslinjer for
medlemsstaternes politikker i 2002+

CULT (M) 18.09.01 C5-0423/01

GRUPPE
PSE

Unionsborerskab: Unionsborgernes
og deres familiemedlemmers ret til at
færdes og opholde sig frit

CULT (M) 18.09.01 C5-0336/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Miljø og bæredygtig udvikling:
Verdenskonference i Johannesburg i
2002, 10 år efter Rio

DEVE (M) 13.09.01 C5-0342/01

von WOGAU
(PPE-DE)

Beskæftigelse: Retningslinjer for
medlemsstaternes politikker i 2002+

ECON (M) 11.09.01 C5-0423/01

MAYOL I
RAYNAL
(VERTS/ALE)

Arbejdsmarked, statistikker:
Lønomkostningsindekset

ECON (K) 11.09.01 C5-0348/01

PEIJS
(PPE)

Euro: Grænseoverskridende
betalinger, nedsættelse af bankgebyrer

ECON (K) 11.09.01 C5-0379/01

PEREZ ROYO
(PSE)

Skat: Beskatning af renteindtægter fra
opsparing

ECON (K) 11.09.01 C5-0402/01

RIIS-
JØRGENSEN
(ELDR)

Skibsbygningsindustrien: Midlertidig
defensiv ordning, konkurrence fra
Korea

ECON (K) 11.09.01 C5-0393/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

WEILER
(PSE)

Beskæftigelse: Retningslinjer for
medlemsstaternes politikker i 2002+

EMPL (K) 11.09.01 C5-0423/01

LYNNE
(ELDR)

Handicappede: Det Europæiske
Handicapår 2003

EMPL (K) 12.09.01 C5-0306/01

JACKSON
(PPE)

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

ENVI (M) 13.09.01

JACKSON
(PPE)

Euro: Grænseoverskridende
betalinger, nedsættelse af bankgebyrer

ENVI (M) 13.09.01 C5-0379/01

MEIJER
(GUE/NGL)

Sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen: Beskyttelse mod
farerne ved at være udsat for asbest
(Ændr.dir. 83/477/EØF)

ENVI (M) 13.09.01 C5-0347/01

SCHEELE
(PSE)

Fødevaresikkerhed: Genetisk
modificerede fødevarer og
foderstoffer

ENVI (K) 13.09.01 C5-0368/01

PAULSEN
(ELDR)

Folkesundhed: Overvågning af
zoonoser og zoonotiske agenser
(ændr. besl. 90/424/EØF og ophæv.
dir. 92/117/EØF)

ENVI (K) 13.09.01 C5-0372/01

PAULSEN
(ELDR)

Folkesundhed: Bekæmpelse af
salmonelle og andre zoonotiske
agenser (ændr. dir. 64/432, 72/462 og
90/539/EØF)

ENVI (K) 13.09.01 C5-0373/01

GRUPPE
PPE-DE

Genmodificerede
organismer(GMO):Sporing og
mærkning (Ændr. dir. 2001/18/EF)

ENVI (K) 13.09.01 C5-0380/01

THEORIN
(PSE)

Beskæftigelse: Retningslinjer for
medlemsstaternes politikker i 2002+

FEMM (M) 11.09.01 C5-0423/01

THEORIN
(PSE)

Beskæftigelse: Retningslinjer for
medlemsstaternes politikker i 2002+

FEMM (M) 11.09.01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GRUPPE
PPE-DE

Unionsborerskab: Unionsborgernes
og deres familiemedlemmers ret til at
færdes og opholde sig frit

FEMM (M) 11.09.01 C5-0336/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Miljø og bæredygtig udvikling:
Verdenskonference i Johannesburg i
2002, 10 år efter Rio

ITRE (M) 18.09.01 C5-0342/01

GRUPPE
GUE/NGL

Genmodificerede
organismer(GMO):Sporing og
mærkning (Ændr. dir. 2001/18/EF)

ITRE (M) 18.09.01 C5-0380/01

GLANTE
(PSE)

Galileo, satellitnavigationsprogram:
Oprettelse af et fællesforetagende

ITRE (K) 18.09.01 C5-0329/01

KHANBHAI
(PPE)

Aftale mellem EF og Indien:
Videnskabeligt og teknologisk
samrbejde samt intellektuel
ejendomsret

ITRE (K) 18.09.01

BARTOLOZZI
(PPE)

Skat: Beskatning af renteindtægter fra
opsparing

JURI (M) 11.09.01 C5-0402/01

GEBHARDT
(PSE)

Fødevaresikkerhed: Genetisk
modificerede fødevarer og
foderstoffer

JURI (M) 11.09.01 C5-0368/01

HARBOUR
(PPE)

Databeskyttelse: Statut for og
udøvelse af hvervet som Europæisk
Tilsynsførende og Assisterende
Tilsynsførende

JURI (M) 11.09.01 C5-0384/01

MARINHO
(PSE)

Strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser

JURI (M) 11.09.01 C5-0225/01

MEDINA
ORTEGA
(PSE)

Unionsborerskab: Unionsborgernes
og deres familiemedlemmers ret til at
færdes og opholde sig frit

JURI (M) 11.09.01 C5-0336/01

WIELAND
(PPE)

Euro: Grænseoverskridende
betalinger, nedsættelse af bankgebyrer

JURI (M) 11.09.01 C5-0379/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MacCORMICK
(VERTS/ALE)

Anmodning om ophævelse af
DELL'UTRIs immunitet

JURI (K) 11.09.01 IMM012159

ROTHLEY
(PSE)

Et system for faste priser på bøger+ JURI (K) 11.09.01

ZAPPALA
(PPE-DE)

Offentlige kontrakter: Det fælles
glossar (CPV)

JURI (K) 11.09.01 C5-0376/01

MARINHO
(PSE)

Asyl: Hvilken medlemsstat, der er
ansvarlig for behandling af en
asylansøgning indgivet af en
tredjelandsstatsborger

LIBE (K) 13.09.01 C5-0403/01

PACIOTTI
(PSE)

Databeskyttelse: Statut for og
udøvelse af hvervet som Europæisk
Tilsynsførende og Assisterende
Tilsynsførende

LIBE (K) 13.09.01 C5-0384/01

GRUPPE
VERTS/ALE

Cypern: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

PECH (M) 13.09.01

GRUPPE
VERTS/ALE

Malta: Deltagelse i Fællesskabets
programmer, rammeaftale

PECH (M) 13.09.01

GRUPPE
VERTS/ALE

Tyrkiet: Deltagelse i Fællesskabets
programmer

PECH (M) 13.09.01

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Bevaring af fiskeressourcerne:
Overvågnings- og kontrolordning for
tun

PECH (K) 13.09.01 C5-0408/01

GRUPPE
PSE

Fiskeriaftale mellem EF og Marokko:
Omstilling af fartøjer og fiskere, der
indtil 1999 var afhængige af aftalen

PECH (K) 13.09.01 C5-0407/01

SOMMER
(PPE-DE)

EF-initiativet Urban: Særberetning nr.
1/2001, Revisionsretten

RETT (M) 11.09.01 C5-0400/01
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

MARQUES
(PPE)

Punktafgifter: Reduceret toldsats for
"traditionel" rom fremstillet i franske
oversøiske departementer (2002-
2009)

RETT (K) 11.09.01 C5-0401/01
C5-0422/01

STOCKMANN
(PSE)

Lufttransport: Tildeling af ankomst-
og afgangstidspunkter i Fællesskabets
lufthavne (Ændr. forord. (EØF)
95/93)

RETT (K) 11.09.01 C5-0277/01

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Den attende beretning om kontrollen med gennemførelsen af EU-
Retten (2000)

TOUT
JURI

COM (01) 309
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Genopbygning af torske- og kulmulebestande i EU-farvande og
tilstødende farvande

PECH COM (01) 326
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
SAPARD - årlig beretning - år 2000

BUDG
CONT
EMPL
ITRE
RETT
PECH
ENVI
AGRI

COM (01) 341
endel.

Meddelelse fra Kommissionen  til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Anvendelse af en integreret
tilgang til at understøtte nationale strategier for sikre og
bæredygtige pensioner

ECON
FEMM
JURI

EMPL

COM (01) 362
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Tempus
(Phare og Tacis) - Årsberetning 1999

BUDG
ITRE
CULT

COM (01) 365
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Grønbog -
Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale
ansvar

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 366
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Resultaterne af strukturfondsprogrammeringen for perioden
2000/2006 (mål nr. 1)

TOUT
RETT

COM (01) 378
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
Udvikling af delegationstjenesten

BUDG
CONT
DEVE
AFET

COM (01) 381
endel.

Meddelelse fra Komissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de
videregående uddannelser

AFET
BUDG
EMPL
CULT

COM (01) 385
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til rådet of Europa-Parlamentet:
om en åben metode til koordinering af fællesskabets
indivandringspolitik

AFET
DEVE
EMPL
JURI
LIBE

COM (01) 387
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Beskyttelse af fodgængere: Forpligtelser fra den europæiske
automobilindustris side

ECON
ENVI
ITRE
RETT

COM (01) 389
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: EU's bidrag til forbedring af
luftfartssikkerheden på verdensplan

EMPL
ENVI
ITRE
JURI
RETT

COM (01) 390
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Vækst- og beskæftigelsesinitiativet Finansielle
støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og
mellemstore virksomheder (SMV'er)

BUDG
ECON
ITRE
EMPL

COM (01) 399
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Fremme af grundlæggende
arbejdstagerrettigheder og forbedring af de sociale
styringssystemer i en globaliseret økonomi

DEVE
ENVI

FEMM
LIBE
ITRE
EMPL

COM (01) 416
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Europa-Kommissionen: Nye styreformer i EU - En hvidbog ECON
JURI
RETT
TOUT
AFCO

COM (01) 428
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Tredje årsrapport fra Europa-Kommissionen om det særlige
administrative område Hongkong

ITRE
AFET

COM (01) 431
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Europa-Kommissionens første årsrapport om det særlige
administrative område Macao

ITRE
AFET

COM (01) 432
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
EU's lånoptagelse og långivning i 2000

CONT
ECON
BUDG

COM (01) 435
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
ESOs virksomhed 1999-2000

ENVI
ITRE

COM (01) 436
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Evaluering af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler (forelagt i
henhold til artikel 8, stk. 2, i rådets direktiv 91/414/EØF om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler)

AGRI
JURI
ENVI

COM (01) 444
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Det
Europæiske Genopbygningsagentur Årsrapport for 2000 jf.
artikel 4, stk. 14, i Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000

BUDG
CONT
ITRE
AFET

COM (01) 446
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:
Evaluering af og fremtidige retningslinjer for Rådets forordning
(EF) nr. 1292/96 om fødevarehjælpspolitik og
fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden

BUDG
CONT
DEVE

COM (01) 473
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og
Revisionsretten: Finansiel analyse af 6., 7. og 8. Europæiske
Udviklingsfond -  Regnskabsåret 2000

DEVE
CONT

COM (01) 479
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen om "Handlingsplan for
forbrugerpolitikken 1999-2001" og "Den generelle ramme for
Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne 1999-2003"

BUDG
CULT
ECON
JURI
ENVI

COM (01) 486
endel.

Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

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

BUDG
CONT
JURI
LIBE
AFCO

COM (01) 343
endel.
CNS01-0011

* * *
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 139/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af den bolivianske præsidents fratræden og indsættelsen af hans efterfølger

Bruxelels, den 7. august 2001

Den Europæiske Union har noteret sig, at præsident Hugo Banzer Suarez's embedsperiode er sluttet
før tiden.

Unionen erkender, at retsstaten i Bolivia er blevet styrket i denne embedsperiode, og udtrykker
tilfredshed med den succes, der er opnået med bekæmpelsen af narkotikahandel og udryddelsen af
den ulovlige dyrkning af kokaplanter i Chaparé.

Den Europæiske Union glæder sig over, at præsidentskiftet har fundet sted efter forfatningens
regler. Den lykønsker de bolivianske myndigheder og det bolivianske folk med den demokratiske
modenhed, som de har udvist under disse omstændigheder.

Unionen lykønsker Jorge Quiroga Ramirez med indsættelsen som forfatningsmæssig præsident for
Republikken Bolivia og sender sine bedste ønsker om, at han får held med den fornemme opgave,
som han skal løse i spidsen for sit land.

Den Europæiske Union vil fortsat, især gennem den politiske dialog og sine
samarbejdsprogrammer, yde støtte til Bolivia og præsident Quiroga, for at de hidtidige fremskridt
med konsolideringen af demokratiet, mindskelsen af fattigdommen og bekæmpelsen af ulovlig
narkotika kan fortsættes og styrkes.

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

* * *
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Nr. 140/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om situationen i Somalia
Bruxelles, den 10. august 2001

EU noterer sig med bekymring det seneste udbrud af konflikter i Mogadisu, Lower Shabelle,
Puntland og andre dele af Somalia og opfordrer alle parter til i videst muligt omfang at udvise til-
bageholdenhed for at undgå yderligere blodsudgydelser og skabe et klima, der kan føre til national
forsoning.

EU gentager sin appel til overgangsregeringen om at videreføre sine bestræbelser i retning af natio-
nal forsoning, i overensstemmelse med retningslinjerne i EU's erklæring af 8. september 2000, med
et reelt ønske om kompromis, med fredelige midler og under behørig hensyntagen til alle enheder,
der har opnået en vis grad af stabilitet.

EU understreger også betydningen af FN's våbenembargo (FN's resolutioner nr. 733, 751 og 1356)
mod Somalia, og opfordrer alle de involverede parter til fuldt ud at overholde denne embargo.
Samtidig erindrer EU om erklæringen fra FN's generalsekretær, der blev vedtaget af FN's Sikker-
hedsråd i januar 2001, og hvori der insisteres på, at alle stater bør afholde sig fra militære interven-
tioner i den interne situation i Somalia, samt at Somalias territorium ikke bør benyttes til at under-
minere stabiliteten i underregionen. EU mener, at sådanne interventioner kan bringe Somalias suve-
rænitet, politiske uafhængighed og enhed i fare.

EU glæder sig over nedsættelsen af Den Nationale Komité for Forsoning og Tilbagelevering af
Ejendom i henhold til artikel 30/1/a i overgangscharteret, der blev vedtaget i Arta. EU opfordrer
overgangsregeringen til at skabe vilkårene for, at Den Nationale Komité for Forsoning og Tilbage-
levering af Ejendom kan fungere uafhængigt. EU opfordrer alle parter i Somalia, der ikke har del-
taget i Arta-processen, til at deltage i dialogen - herunder også gennem denne komité - på baggrund
af det samme reelle ønske om kompromis og med henblik på at fremme og færdiggøre forsonings-
processen mellem alle somaliere.

EU opfordrer også IGAD og dennes medlemsstater til at øge deres bestræbelser på at fremme for-
soningsprocessen i Somalia på grundlag af resultaterne fra konference i Arta med henblik på at
hjælpe somalierne med at opnå fred og national forsoning.

Endelig ønsker EU at henlede alle de involverede parters opmærksomhed på behovet for og for-
pligtelsen til at garantere sikkerheden for alle humanitære organisationer, der opererer i Somalia,
samt for deres personale.

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

* * *
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Nr. 141/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter den iranske præsidents edsaflæggelse

Bruxelles, den 10. august 2001

EU vil gerne ønske præsident Khatami hjerteligt til lykke med edsaflæggelsen, som fandt sted den
8. august 2001 i det iranske parlament.

EU udtrykker ønsket om, at statschefens anden embedsperiode efter den massive støtte, som de
iranske vælgere gav udtryk for ved valget den 8. juni 2001, vil konsolidere processen hen imod
mere demokratiske og friere forhold samt styrkelsen af retssamfundet.

EU håber at kunne udbygge sine forbindelser med Iran og erklærer sig i et ønske om samarbejde
rede til at medvirke ved gennemførelsen af de reformer, som præsident Khatami har fastsat.

* * *

Nr. 143/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter attentatet den 12. august i Haifa og lukningen af Orient House i Østjerusalem

Bruxelles, den 13. august 2001

EU fordømmer på det bestemteste de seneste selvmordsattentater.

Sådanne handlinger og især handlinger, der er rettet mod civile israelere, kan kun karakteriseres
som infame og oprørende.

Terrorisme udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i denne del af verden og må bekæmpes med
alle midler. EU fordømmer i den forbindelse enhver støtte til organisationer, der udøver terrorisme,
hvad enten støtten har form af finansielle midler, våbenforsyninger eller uddannelse af terrorister.

EU appellerer til Den Palæstinensiske Myndighed om at gøre alt for at pågribe og retsforfølge dem,
der udøver, anstifter eller står bag terrorhandlinger.
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Lukningen af Orient House og andre institutioner i Jerusalem tjener ikke fredens interesser og kan
kun svække den palæstinensiske ledelse på et tidspunkt, hvor den opfordres til energisk at bekæmpe
ekstremismen. Lukningen er i modstrid med det fastsatte mål, som fortsat må være at genoprette
sikkerheden for alle. EU ønsker, at lukningen af Orient House snarest muligt bringes til ophør, og at
arkiverne tilbageleveres. Ensidige handlinger vil ikke kunne ændre den faste holdning, som det
internationale samfund indtager vedrørende de besatte områders status, herunder også Østjerusalem.

EU appellerer til Israel om fortsat at udvise den største tilbageholdenhed i anvendelsen af væbnet
magt.

EU tilskynder de to parter til omgående at indlede en vedvarende politisk dialog for at komme ud af
dødvandet og udtrykker sin støtte til de initiativer, som Israels vicepremierminister og
udenrigsminister Peres agter at tage med henblik herpå. Sikkerheden kan kun genoprettes for alle,
hvis man igen slår ind på den vej, der blev afstukket af Madrid-konferencen, Oslo-aftalerne og
henstillingerne i Mitchell-rapporten.

* * *

Nr. 144/01
Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union

om Cambodja

Bruxelles, den 16. august 2001

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at der i Cambodja er vedtaget en lovgivning
om oprettelse af et Khmer Rouge-tribunal. Denne skelsættende afgørelse vil gøre det muligt at
retsforfølge de personer, der bærer hovedansvaret for de alvorlige forbrydelser, der blev begået
under Khmer Rouge, og vil sætte regeringen i stand til fortsat at fremme fred og stabilitet i
Cambodja.

EU støtter fuldt ud Kongeriget Cambodjas og FN's indsats med henblik på at yde retfærdighed mod
dem, der blev udsat for Khmer Rouge-styrets overgreb mellem 1975 og 1979, og opfordrer
indtrængende den kongelige cambodjanske regering til at fortsætte sine bestræbelser på snarest
muligt at virkeliggøre et tribunal, der støttes af FN og opfylder internationale standarder for
retssikkerhed, rimelighed og retfærdig rettergang.

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. 145/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om indledningen af dialogen mellem de congolesiske parter

Bruxelles, den 17. august 2001

Den Europæiske Union finder, at dialogen mellem de congolesiske parter udgør en af hjørnestenene
i Lusaka-aftalen og er væsentlig for den nationale forsoning og tilbagevenden til fred i Den Demo-
kratiske Republik Congo.

Den Europæiske Union ser derfor med tilfredshed på afholdelsen af mødet den 20. august i
Gaborone og opfordrer indtrængende alle deltagere i dialogen mellem de congolesiske parter, som
er blevet indbudt af mægleren, hr. Masire, til at gå til mødet og deltage i drøftelserne i en konstruk-
tiv ånd.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil som ydere af politisk og finansiel støtte til dialo-
gen mellem de congolesiske parter nøje overvåge de fremskridt, der gøres på dette møde, og vurde-
re deltagernes forsoningsånd og konstruktive og kreative holdninger.

Den Europæiske Union opfordrer alle deltagere til at udvise politisk mod og vilje til at gribe denne
historiske lejlighed til at skabe forsoning i hele den congolesiske befolkning.

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. 146/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om togoverfaldet i Angola

Bruxelles, den 21. august 2001

EU er forfærdet over det brutale overfald, som UNITA begik fredag den 10. august mod civile på
toget mellem Luanda og Dondo (Cuanza Norte Province), og som forårsagede 250 dræbte og 165
sårede.
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EU kan kun på det kraftigste fordømme terrorisme mod uskyldige mænd, kvinder og børn. Den
mener ikke, at en sådan fremfærd bidrager til, at der kan træffes de nødvendige tillidsskabende for-
anstaltninger hen imod en seriøs og virkningsfuld dialog, som kan føre til fred og national forsoning
i Angola.

EU opfordrer indtrængende UNITA til øjeblikkeligt at afstå fra sådanne handlinger mod civile, som
påtvinger angolanerne forfærdelige lidelser, at respektere bestemmelserne og ånden i Lusaka-proto-
kollen og seriøst at søge fred gennem konkrete handlinger, der bekræfter dens erklærede vilje til
dialog.

EU er især foruroliget over, at der blev brugt en antitankmine under overfaldet, og anmoder igen
om, at alle parter i konflikten, navnlig UNITA, afstår fra al yderligere brug af landminer.

Togoverfaldet understreger, at det er bydende nødvendigt, at alle parter i konflikten indleder en
inklusiv dialog, der kan føre til en holdbar fred, hvor menneskerettighederne fremmes og beskyttes,
og hvor Angolas evidente rigdomme kan udnyttes til gavn for landets udvikling.

EU understreger igen, at den er rede til at bidrage til bestræbelserne på at lindre den angolanske
befolknings lidelser og støtter fortsat stærkt en politisk løsning på grundlag af Bicesse-fredsafta-
lerne, Lusaka-protokollen og resolutionerne fra FN's sikkerhedsråd.

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. 147/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om mødet i Gaborone om prædialogen mellem de congolesiske parter

Bruxelles, den 30. august 2001

Den Europæiske Union glæder sig over, at alle deltagerne i mødet om prædialogen mellem de
congolesiske parter tog fat på drøftelserne i Gaborone i Botswana fra den 20. til den
24. august 2001 i en positiv ånd.

Takket være dette første møde er der blevet givet en ny impuls til national forsoning, idet det er
blevet klart, at deltagerne er fælles om viljen til at standse krigen, bevare landets uafhængighed og
enhed og indføre demokrati.
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Den Europæiske Union noterer sig i den forbindelse med tilfredshed, at det næste møde i dialogen
mellem de congolesiske parter finder sted fra den 15. oktober 2001 i Addis Abeba.

Den Europæiske Union opfordrer kraftigt alle congolesiske parter til at fortsætte arbejdet i den
samme ånd af kompromis og forsoning, som var fremherskende i Gaborone.

Den Europæiske Union påskønner det intense arbejde, som alle parterne og mægleren Ketumile
Masire og hans team udførte før og under mødet i Gaborone, og bekræfter sin støtte til
mæglingsbestræbelserne.

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

* * *

Nr. 149/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

efter den første afstemning om forfatningsændringer
i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament

Bruxelles, den 7. september 2001

Den Europæiske Union giver udtryk for stor tilfredshed med den positive afstemning i Den Tidli-
gere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament, som åbner vejen for vigtige forfatningsæn-
dringer. Denne afstemning er et betydningsfuldt skridt hen imod anerkendelse af den rammeaftale,
der blev undertegnet den 13. august 2001 i Skopje.

EU noterer sig det meget store flertal, der afspejler en bred konsensus i parlamentet og mellem de
befolkningsgrupper, der er repræsenteret dér.

EU ser rammeaftalen af 13. august som garanti for tilbagevenden til fred og stabilitet i landet og
national forsoning mellem alle befolkningsgrupper med respekt for den territoriale integritet og lan-
dets enhed.

Den Europæiske Union håber, at parlamentet under sin endelige afstemning godkender alle be-
stemmelserne i rammeaftalen og hermed åbner vejen for en fuldstændig gennemførelse heraf. Den
Europæiske Union er fast besluttet på at medvirke til aftalens gennemførelse.

* * *
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Nr. 152/01
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om afviklingen af præsidentvalget i Belarus

Bruxelles, den 14. september 2001

Den Europæiske Union tilslutter sig konklusionerne fra den begrænsede internationale overvåg-
ningsmission vedrørende præsidentvalget i Belarus den 9. september og beklager dybt, at dette valg
ikke er blevet afholdt i overensstemmelse med OSCE's regler for gennemførelse af demokratiske
valg. Den Europæiske Union beklager navnlig chikanen mod repræsentanter for oppositionen, nati-
onale observatører, uafhængige medier og ikke-statslige organisationer. Den Europæiske Union
anmoder indtrængende myndighederne i Belarus om at respektere disse personers rettigheder.

Den Europæiske Union erindrer om, at især respekten for menneskerettighederne og de demokrati-
ske fremskridt i Belarus vil være afgørende for udviklingen af dens forbindelser med dette land.
Den Europæiske Union glæder sig i den forbindelse over, at der i Belarus er opstået en vis plura-
lisme og et civilsamfund, som har forstået demokratiets betydning, sådan som den internationale
mission har kunnet konstatere det. Den Europæiske Union beklager, at de belarussiske myndigheder
ikke har benyttet dette præsidentvalg til fuldt ud at føre landet ind på demokratiets vej. Den Euro-
pæiske Union håber, at Belarus fremover vil vælge at gå i retning af politisk liberalisering, respekt
for menneskerettighederne og indførelse af en retsstat.

Den Europæiske Union vil fortsat støtte overgangen til demokrati og vil i den forbindelse rådføre
sig med alle politiske kræfter i Belarus, som er rede til at arbejde i samme retning. Den støtter
OSCE's Rådgivende Overvågningsgruppe, der kan bidrage til denne overgang. Den vil fortsat følge
udviklingen i Belarus nøje.

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

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S
PLENARFORSAMLING

DEN 12. OG 13. SEPTEMBER 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. EU's FREMTID

Debat om EU's fremtid.

En stor del af  Det Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling i september drejede sig om
debatten om EU's fremtid, hvori deltog repræsentanter for stort set alle økonomiske og sociale
udvalg eller tilsvarende institutioner i medlemsstaterne.

ØSU vedtog enstemmigt en resolution om EU's fremtid. I dokumentet giver ØSU udtryk for fuld
støtte til etableringen af et forum "i lighed med forsamlingen vedrørende chartret for
grundlæggende rettigheder, hvor aktørerne, som på forskellig vis har demokratisk legitimitet og
tilsammen sikrer, at Den Europæiske Union varetager fælles interesser, frit og ubundet kan
fremlægge scenarier og prioriteringer for Europas fremtidige indretning". ØSU er overbevist om, at
det kan spille en effektiv rolle i forummets arbejde ved at sætte skub i en debat om civilsamfundet,
som bliver så åbent som muligt (…) og opfordrer til, at ØSU inddrages som et "fast rådgivende
medlem". Det konkluderes i resolutionen, at "den udfordring, der knytter sig til Europas fremtid
(…), stiller krav om et koncept, som borgerne kan bakke op om". "Det Økonomiske og Sociale
Udvalg kan, i samvirke med tilsvarende organer i medlemsstaterne og civilsamfundets forskellige
organisationer, yde et konstruktivt bidrag med hensyn til at kanalisere konkrete forslag, som skal
give projektet for et udvidet Europa indhold".

Resolutionen opnåede fuld opbakning fra formændene for de økonomiske og sociale råd i
hovedparten af medlemsstaterne. De deltog i ØSU's plenarforsamling med henblik på forud for
topmødet i Laeken at fastlægge en fælles holdning til EU's fremtid og de rådgivende økonomiske og
sociale organers rolle. Af diskussionen med formændene for de nationale økonomiske og sociale
råd fremgik, at viljen til at samarbejde med EU's Økonomiske og Sociale Udvalg og præsentere
en fælles holdning over for stats- og regeringscheferne i Laeken er stor. Debatten vil blive
genoptaget på et møde i Helsingfors i november, hvor formanden for Ekonomiska rådet i Finland er
vært.

− Kontaktperson: Patrick Fève
(tlf.: 32 2 546 96 16 - e-mail: Patric.Feve@esc.eu.int)

2. JOBKVALITET

•  Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle
Ordfører: Clare Carroll  (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen)
Medordførere: Renata Polverini (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

Christoph Fuchs (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)

Reference: PE 305.713 og KOM(2001) 116 endelig - CES 1125/2001

ØSU afgav udtalelse på Europa-Parlamentets foranledning i henhold til de nye traktatprocedurer.
Udtalelsen blev officielt forelagt for og drøftet i Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender.
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− Hovedpunkter:  ØSU hilser med tilfredshed, at Kommissionen i 2002 vil fremlægge forslag til
et mere ensartet, gennemsigtigt og fleksibelt system for anerkendelse af faglige
kvalifikationer. Hvis personer med lavere kvalifikationer skal integreres i et egentligt europæisk
arbejdsmarked, må Kommissionen udarbejde yderligere initiativer, og arbejdsmarkedets parter
kunne bidrage relevant og proaktivt.

ØSU er foruroliget over, at handlingsplanen for livslang uddannelse, der skal forelægges Det
Europæiske Råd i foråret 2002, fortsat kun vil kortlægge de grundlæggende færdigheder.
Handlingsplanen bør også finde veje og midler til at hjælpe de personer, som er gledet ud af
uddannelsessystemet, med at drage nytte af en strategi for livslang læring, så de kan integreres på
arbejdsmarkedet.

ØSU håber, at Kommissionens forslag til meddelelse om afskaffelse af hindringer for
udbetaling af tillægspensioner på tværs af grænserne vil sætte gang i nedbrydningen af
barriererne for mobilitet.

Mobilitet for forskere, studerende, lærere og undervisere er en vigtig del af integrerede
arbejdsmarkeder i EU.

ØSU anmoder indtrængende om, at Rådet snarest vedtager direktiverne om mobilitet for
statsborgere fra tredjelande.

ØSU bifalder Kommissionens forslag til et samlet europæisk websted med information om
mobilitet.

EURES-netværket bør integreres i det samlede websted, og den foreslåede
oplysningskampagne om mobilitet bør også i større udstrækning inddrage arbejdsmarkedets
parter og relevante ngo'er.

Det er ligeledes yderst vigtigt, at man side om side med udviklingen af et integreret europæisk
arbejdsmarked fortsætter arbejdet med at forbedre økonomiske og sociale forhold i EU's
underudviklede regioner.

Der består særlige problemer i forbindelse med at integrere de relativt uudviklede
arbejdsmarkeder i ansøgerlandene i de mere sofistikerede EU-arbejdsmarkeder. Tiden fra nu af
til det tidspunkt, hvor fri bevægelighed er en realitet, bør bruges til målrettet at udvikle
ansøgerlandenes egne arbejdsmarkeder.

− Kontaktperson: Alan Hick
(tlf.: 32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)
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•  Styrkelse af kvaliteten af social-, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken
Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 313 endelig - CES 1124/2001

ØSU's udtalelse blev afgivet på foranledning af Belgiens minister for beskæftigelse og lige
muligheder, Laurette Onkelinx, som understregede den betydning, som det belgiske formandskab i
sit program tillægger jobkvalitet samt nytten af en ØSU-udtalelse herom.

− Hovedpunkter: Emnet for nærværende udtalelse er "Styrkelse af kvaliteten af social-,
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken". Udtalelsen omhandler dog mest kvaliteten i
arbejdet.

ØSU har koncentreret sin opmærksomhed om nogle emner:

•  Sikkerhed/sundhed

ØSU har understreget og vil fortsat ligge vægt på, hvor vigtigt det er, at fremskridt kendetegnes
ved harmonisering. Dette betyder, at de beskyttelsesniveauer, der anses for at være minimale og
nødvendige, ikke må variere med virksomhedsstørrelse.

•  Ældre arbejdstagere

Beskæftigelsesfrekvensen for personer mellem 50 og 64 år er siden 1970'erne faldet med
forskellig hastighed. Det drejer sig om at skabe en ændret kultur og en bevidstgørelse, at sørge
for, at de ansatte finder det umagen værd at arbejde efter de 55 år, og at man i erhvervslivet og
den offentlige sektor lægger mere vægt på de bidrag, som de "aldrende" arbejdstagere kan yde.

•  Ikke-diskrimination

•  Adgang til at uddanne og kvalificere sig

•  Arbejdsliv samt privat- og familieliv

Kvalitet i jobbet er en vigtig komponent for livskvalitet. Det drejer sig ligeledes om måske at
rette lidt mere opmærksomhed mod mere konkrete faktorer, såsom den tid, det kræver at tage på
arbejde og hjem igen, samt tilstedeværelsen af eller manglen på lokal social service og
børnepasningsordninger i nærområdet.
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•  Information og de ansattes deltagelse

ØSU anbefaler, at man i første fase specielt retter opmærksomheden mod nedenstående
"potentielle indikatorer", der figurerer i Kommissionens meddelelse, og som knytter sig til
"hovedemnerne", der nævnes ovenfor.

− Kontaktperson: Susanne Johansson
(tlf.: 32 2 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int)

•  Kommissionens memorandum om livslang læring
Ordfører:: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen)
Medordførere: José Isaías Rodríguez García Caro (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

Bernd Rupp (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: Initiativudtalelse - SEK(2000) 1832 endelig - CES 1121/2001

− Hovedpunkter: ØSU tilslutter sig Kommissionens overordnede tilgang til den samlede
problematik. ØSU støtter navnlig:

•  understregningen af, at Det Europæiske Råd i Lissabon (marts 2000) medførte afgørende
ændringer i udviklingen i de politiske retningslinjer og den politiske indsats i EU;

•  konstateringen af, at Europas undervisnings- og erhvervsuddannelsessystemer må omstille
sig, hvis overgangen til en videnbaseret økonomi og et videnbaseret samfund skal lykkes;

•  behovet for at udvikle en dialog i hele Europa med langt større deltagelse fra borgernes side
med det formål at formulere en omfattende strategi for livslang læring;

•  tilgangen, at livslang læring "ikke blot skal ses som et enkelt begreb i forbindelse med
uddannelse. Det skal udvikles til at blive et vejledende princip for udbydelse af og
deltagelse i enhver læringsmæssig sammenhæng".

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

* * *
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3. EUROENS INDFØRELSE

•  Forberedelse af euroens indførelse
Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 1123/2001

− Hovedpunkter: Euroens indførelse er nu umiddelbart forestående, men de mange aktioner, der
allerede er i gang eller er planlagt af en bred vifte af offentlige og private institutioner, giver det
indtryk, at ikke alle spørgsmål er tænkt tilstrækkeligt igennem. Under alle omstændigheder ser
der ud til at være behov for en systematisk koordinering af de pågældende initiativer, hvilket
ikke er nogen let opgave til trods for alle de implicerede parters gode vilje.

ØSU har ingen intentioner om at tilsidesætte de myndigheder, der har ansvaret for initiativerne,
men ønsker blot at fremhæve visse aspekter, der måske forekommer mindre vigtige, men som
kunne skabe praktiske eller psykologiske problemer, som kunne vanskeliggøre overgangen fra
de 11 valutaer til én enkelt valuta.

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

* * *

4. DET INDRE MARKED

•  Almennyttige sociale tjenester
Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: Initiativudtalelse - CES 1120/2001

− Hovedpunkter: De sociale tjenester, der behandles i ØSU's udtalelse, vækker store bekymringer
i dag. Den relative mangel på kendskab til sociale tjenester eller undervurdering af deres
betydning og rolle er ikke tilstrækkelig til at forklare de involverede organisationers
bekymringer. Det egentlige problem - og det er et reelt problem - skal søges i spørgsmålet om de
sociale tjenesters fremtid set i forhold til EU's konkurrenceret.

Det er måske nok besværligt at skulle forene overholdelsen af konkurrencereglerne med
anerkendelsen af de særlige træk ved de økonomiske aktiviteter, der udfoldes af almennyttige
sociale tjenester - men det er en selvfølgelig nødvendighed.

I en række EU-lande frygter disse tjenester at blive reduceret til et instrument eller at blive
nedgjort generelt. Sådanne ængstelser er ikke illusoriske, tværtimod, og det er derfor de kræver
undtagelser, der i nogle tilfælde kan være ubelejlige.

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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Når de kræver, at deres særlige træk tilgodeses, er det ikke fornuften, de trodser, det er fantasien.
Det er ikke én og samme ting. Man kan forsøge at forestille sig ting uden at gøre fornuften uret.
ØSU mener, og det er selve ånden i denne udtalelse, at det i dette tilfælde ville være en fejl ikke
at gøre forsøget, fordi der står så vigtige ting på spil som f.eks. den sociale samhørighed og
kampen mod udstødelse.

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

 
•  Farlige stoffer - kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ordfører: Sergio Colombo (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2001) 256 endelig - 2001/0110 COD - CES 1113/2001

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

•  Maskiner
Ordfører: Alfons de Vadder (belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2000) 899 endelig - 2001/0004 COD - CES 1112/2001

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

* * *

5. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK

•  Den fælles markedsordning/frø
Ordfører: Nikolaos Liolios (græsk medlem af Gruppen Andre Interesser)

− Reference: KOM(2001) 244 endelig - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001

− Hovedpunkter: ØSU er enig i Kommissionens forslag vedrørende opretholdelsen af de
nuværende støttebeløb i frøsektoren.
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ØSU foreslår, at Rådet og Kommissionen undersøger muligheden for, at støtten skal være
gældende i et længere tidsrum end de to følgende produktionsår; det opfordrer dem til at fastsætte
én enkelt støttesats for Lolium perenne L.-sorterne, således at visse frøproducenter ikke stilles
ufordelagtigt, og anbefaler, at man undersøger behovet for evt. at medtage visse andre frøsorter i
ordningen.

Imidlertid forkaster ØSU Kommissionens forslag om indførelse af en stabiliseringsmekanisme i
ordningen, da det er uklart, vagt, utilstrækkeligt begrundet og forekommer unødvendigt. ØSU
tvivler på, om Kommissionen i sin gennemgang udover budgetudgifterne har taget hensyn til
andre vigtige mål i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab samt den videre
udvikling på landbrugsområdet.

− Kontaktperson: Nikos Pipiliagkas
(tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int

•  Den fælles markedsordning for ris
Ordfører: Maria Luísa Santiago (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 169 endelig - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001

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

•  Markedsordning/vin
Hovedordfører: Adalbert Kienle (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 332 endelig - 2001/0132 COD - CES 1126/2001

− Hovedpunkter: ØSU støtter forordningsforslagets målsætning, som går ud på at lette
generationsskiftet inden for landbruget og specielt i vinsektoren, således at unge vinavlere får
nye plantningsrettigheder.

 ØSU henviser i den forbindelse til en udtalelse, det er i gang med at udarbejde om perspektiverne
for de unge landmænd og minder om, at det i en offentlig høring, hvor Europa-Parlamentets,
Regionsudvalgets og ØSU's ordførere diskuterede med en delegation fra det Europæiske Råd for
Unge Landmænd (CEJA), udtrykkeligt stillede krav om reduktion af omkostningerne og
problemerne for unge landmænd i forbindelse med deres etablering.

− Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
(tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int)

* * *
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6. TRANSPORT OG INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Civil luftfart: indberetning af hændelser
Ordfører: Bo Green  (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2000) 847 endelig - 2000/0343 COD - CES 1114/2001

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

•  Det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (GALILEO)
Ordfører: Giannino Bernabei  (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference:  Initiativudtalelse - CES 1116/2001

− Hovedpunkter: I lyset af ovenstående overvejelser støtter ØSU fuldt ud Galileo-programmet,
der kan være et strategisk vigtigt element for det europæiske systems konkurrenceevne.
Galileo-programmet kan få positive virkninger på verdensplan, det vil have innovative
virkninger på det økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale område, og det kan forbedre
livskvaliteten for borgerne. ØSU ønsker, at der hurtigt fastlægges en fælles strategi, og anbefaler:

− at der hurtigt vedtages en fælles, ensartet strategi med et veldefineret mandat og en solid
udviklingsplatform,

 
− at der inden udgangen af 2001 oprettes et "fællesforetagende" i henhold til EF-traktatens

artikel 171, og at der efterfølgende oprettes et europæisk Galileo-agentur, der tilvejebringer et
permanent, åbent netværk bestående af alle systemets komponenter,

 
− at fællesforetagendet, hvis varighed begrænses til 2003, og det efterfølgende europæiske agentur

baseres på fire søjler: et institutionelt styringsudvalg, der er åbent for alle offentligt-private
aktører, et etisk udvalg på højt niveau, der skal sikre overholdelse af kravene om
gennemsigtighed, brug til rent civile formål og beskyttelse af privatlivets fred, et
reguleringsorgan, der sikrer den nødvendige tekniske interoperabilitet, og et driftsorgan,

 
− at der tilvejebringes en markedsføringsstruktur i form af en "befordringsvirksomhed for Galileo",

hvor også den private sektor deltager; denne struktur skal efterfølgende varetage det finansielle
ansvar for markedsføringen, dog uden at dette på nogen måde griber ind i det offentlige systems
teknisk-politiske ansvar,

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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− at der sigtes mod samarbejde og interoperabilitet, så Galileo kan indgå i et samspil med

GLONASS og GPS og de fremtidige generationer af disse systemer; til det formål skal der
indgås internationale overenskomster.

− Kontaktperson: Luigi del Bino
(tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

•  Informationssamfund: computerrelateret kriminalitet
Ordfører: Gérard Dantin (fransk medlem af Arbejdstagergruppen)

− Reference: KOM(2000) 890 endelig - CES 1115/2001

− Hovedpunkter: Informationssamfundets udvikling medfører gennemgribende ændringer på en
lang række felter: arbejde, uddannelse, fritid, industri, handel osv. Det kan konstateres, at en del
af den økonomiske aktivitet er blevet "cyberafhængig".

 Det er derfor større behov for mere effektive praktiske og retlige midler. ØSU finder det derfor
nødvendigt at fremskynde arbejdet med reguleringsvilkårene. Til den lange række af
bekæmpelsesforanstaltninger skal føjes nogle mere omfattende tiltag med henblik på
forebyggelse, uddannelse og bekæmpelse af udstødelse. Der bør lægges mere vægt på
infrastruktursikkerheden.

ØSU mener, at man bør arbejde hen imod tekniske og juridiske løsninger, således at adgang til
og surfen på Internettet ikke medfører sporing eller undersøgelse af Internetbrugeres private
adfærd. Forsendelse af anonyme, uønskede mails til en given individuel adresse, især fra steder
med offentlig adgang (såsom cyber-caféer, biblioteker osv.) bør ligeledes forbydes.

Oprettelse af et EU-forum, som skal inddrage en lang række aktører og have til formål at
forbedre samarbejdet i EU, er et udmærket initiativ. Som repræsentant for det organiserede
civilsamfund har ØSU besluttet at deltage aktivt i forummets arbejde. Dog forekommer to emner
at være væsentlige: Hvor komplekst kan Internettet blive, førend sårbarheden bliver for stor?
Hvilke psykologiske karakteristika kendetegner computerkriminalitet i den virtuelle verden?

− Kontaktperson: Luigi del Bino
(tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int)

* * *
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7. INTERNATIONAL HANDEL

•  "International handel og social udvikling"(7. Euro-Middelhavstopmøde)
Ordfører: Margarita López Almendáriz (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: Informationsrapport - CES 438/2001 fin

Hovedpunkter: Over for Middelhavsområdet har EU anlagt en bred strategi, der omfatter
økonomiske og handelsmæssige spørgsmål, social udvikling, sikkerhed og stabilitet, tredjelande
og kulturelt samarbejde. Et af målene er gradvis etablering af et frihandelsområde inden 2010.
Dette mål anses for at være foreneligt med de forpligtelser, parterne har indgået i WTO.

Regionens udviklingsindikatorer er ikke blevet så meget bedre, som partnerskabet havde ønsket,
og regionen arbejder stadig på at gennemføre overgangen til åben markedsøkonomi. Den
tværregionale samhandel er fortsat meget begrænset, og den er helt klart utilstrækkelig, hvis hele
potentialet i de aftaler, der er indgået med EU, skal udnyttes.

Af ØSU's henstillinger skal følgende nævnes:

− EU bør fordoble sin indsats for ydelse af teknisk bistand til disse lande og udbygge processens
syd-syd-dimension,

 
− man bør forbedre transport- og telekommunikationsinfrastrukturerne,
 
− harmoniseringen af oprindelsesregler skal fremskyndes,
 
− forenkling og forbedring af MEDA-programmets planlægning og administrative procedurer er

nødvendig,
 
− der bør ske en bedre overvågning af MEDA-finansierede projekter for at sikre deres effektivitet

og deres reelle indvirkning på støttemodtagernes udviklingsindikatorer,
 
− det er altafgørende at skabe gennemsigtige, sikre og pålidelige rammer for investering, så

Euro-Middelhavsområdet lettere kan blive integreret i verdensøkonomien.
 
− civilsamfundets aktører bør i højere grad inddrages i processen, og deres rolle som sociale

samtalepartnere for de respektive regeringer bør styrkes.

− Kontaktperson: Ellen Durst
(tlf.: 32 2 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)
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•  Generelle toldpræferencer (GSP) 2002-2004
Hovedordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen)

− Reference: KOM(2001) 293 endelig - CES 1122/2001

− Hovedpunkter:

•  ØSU er enig i, at en ensartet nedsættelse af mestbegunstigelsestoldsatsen med 3,5 procentpoint
vil være rimelig for alle følsomme varer, og at der derfor bør anvendes en ensartet nedsættelse på
30% for alle berørte varer.

 
•  For så vidt angår udelukkelse af lande godkender ØSU princippet om, at der opereres med et

neutralt, regelmæssigt revideret kriterium og er enig i, at den tærskelværdi, som Verdensbanken
benytter, opfylder disse krav.

 
•  ØSU bifalder forslaget om, at begge grundregler for graduering - den såkaldte broderpartsklausul

og gradueringsordningen - opretholdes. ØSU støtter tanken om, at graduering kun skal finde
sted, hvis begunstigede lande opfylder et af kriterierne i tre på hinanden følgende år. Også selv
om der ikke er tale om det samme kriterium i alle tre år.

 
•  ØSU bemærker, at de særlige ansporende ordninger ikke har levet op til forventningerne, og er

enig i, at det forekommer bydende nødvendigt at gøre dem mere attraktive. ØSU stiller det
spørgsmål, om Kommissionen er gået langt nok i denne retning.

 
•  ØSU bifalder, at Kommissionen har benyttet dette forordningsforslag til at arbejde videre mod

målet om forenkling, men bemærker samtidig, at den ikke er gået så vidt som til at harmonisere
og sammenfatte alle regler og fremgangsmåder. Da en større reform står for døren allerede i
2004, medgiver ØSU, at der kan være en god fornuft i at undgå drastiske ændringer på
nuværende tidspunkt; til gengæld håber ØSU, at der ved den lejlighed vil blive sat fuld fokus på
behovet for at forenkle, harmonisere, strømline, kodificere, slanke og sammenfatte hele
systemet.

 
− Kontaktperson: Jean-François Bence

(tlf.: 32 2 546 9399 - e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)

* * *

mailto:jean-fran%E7ois.bence@cese.europa.eu


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: 52
Type: http:

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

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:Patric.Feve@esc.eu.int
New: mailto:Patric.Feve@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:Alan.Hick@esc.eu.int
New: mailto:Alan.Hick@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:Susanne.Johansson@esc.eu.int
New: mailto:Susanne.Johansson@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

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

Page: 57
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

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

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@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: 59
Type: mailto

Old: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:Eleonora.DiNicolantonio@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

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



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:luigi.delbino@esc.eu.int
New: mailto:luigi.delbino@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:ellen.durst@esc.eu.int
New: mailto:ellen.durst@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:jean-françois.bence@esc.eu.int
New: mailto:jean-françois.bence@cese.europa.eu
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