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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formand Mary Banotti har udsendt følgende meddelelser til Europa-Parlamentets
medlemmer:

Nr. 39/00 Andagtsværelser

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kvæstorkollegiets sekretariat:

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

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

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

OFFICIEL MEDDELELSE OM VALG AF ET FRANSK MEDLEM
AF EUROPA-PARLAMENTET

På mødet den 17. november 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Marie-France STIRBOIS

var valgt i stedet for Jean-Marie LE PEN (TDI/FR). med virkning fra den 13. november 2000

* * *
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DE POLITISKE GRUPPERS SAMMENSÆTNING

På mødet den 15. november 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

Claudio MARTELLI

har tilsluttet sig Den Tekniske Gruppe forUafhængige Medlemmer – blandet gruppe (TDI).

* * *

På mødet den 29. november 2000 tog Europa-Parlamentet til efterretning, at

William Francis NEWTON DUNN

har tilsluttet sig Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe (ELDR).

* * *
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SPØRGETID (B5-0553/00) den 14 og 15. november 2000

19 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

William NEWTON
DUNN

Beredskabsordningen H-0818/00

Yasmine BOUDJENAH Vestsahara H-0819/00

Laura GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Folkeafstemning om selvbestemmelse i Vestsahara H-0846/00

Nuala AHERN Sikker transport af radioaktivt materiale i EU H-0820/00

Ioannis SOULADAKIS EU-initiativer i forbindelse med konflikten mellem
Armenien og Aserbajdsjan

H-0826/00

Jonas SJÖSTEDT Lovgivningsforslag , der skal forhindre, at flygtninge
holdes skjult

H-0832/00

Maj THEORIN Æresdrab i Tyrkiet H-0836/00

Othmar KARAS Den franske Europaminister Moscovicis holdning over
for Østrig

H-0839/00

Alexandros ALAVANOS Rådets svar på skrivelsen fra den tyrkiske
udenrigsminister I. Cem

H-0842/00

María IZQUIERDO
ROJO

Konsekvenserne af fiskeriaftalen med Marokko og dens
karakteristika

H-0850/00

Neil MacCORMICK Grundlæggende rettigheder og strafferetten H-0854/00

Mihail PAPAYANNAKIS Den Europæiske Unions energipolitik H-0855/00

Konstantinos
ALYSSANDRAKIS

Nyt lovforslag fra USA om håndhævelse af embargoen
mod Cuba

H-0858/00

Efstratios KORAKAS Tyrkiets krænkelse af suveræne rettigheder i NATO H-0859/00
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Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Minimumsnormer for udvisning af indvandrere H-0848/00

Efstratios KORAKAS FN-rapport om udnyttelse af kvinder H-0860/00

Camilo NOGUEIRA
ROMÁN

Kommissionens monetære politik og funktion H-0809/00

Mihail PAPAYANNAKIS Luftforurening i Grækenland H-0787/00

Geneviève FRAISSE Statsstøtte til av-sektoren H-0811/00

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
NOVEMBER 2000

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 16 14 0 9 2 0 0 MOSCOVICI

Kommissionen 43 5 37 2 0 1 0 VITORINO
DIAMANTOPOULOU
SOBLES MIRA
WALLSTRÖM
MONTI

I alt 59 19 37 11 2 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER1

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

12/2000 296.351 Michel Ebner Beskyttelse af vilde fulge i Europa 18.09.2000 18.12.2000 236

13/2000 296.582 Joan Colom i Naval, Rosa Díez
González, Gerardo Galeote
Quecedo, Alonso Puerta og Aleje
Vidal-Quadras Roca

Terrorismen i Spanien 18.09.2000 18.12.2000 413

14/2000 296.717 Margot Kessler Sundhedsrisici ved silikoneimplantater 02.10.2000 02.01.2001 22

                                                
1 Situationen pr. 17.11.2000
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter

15/2000 295.578 Charles de Gaulle, Bruno Gollnisch,
Jean-Claude Martinez og Carl Lang

Indførelse i register 24.10.2000 24.01.2001 7

16/20000 297.679 Gerald Collins Barcelona-procesen og Yemen 24.10.2000 24.01.2001 19

17/2000 297.833 Gianni Vattimo, Giorgio Napolitano,
Giovanni Saverio Pitella og Vincenzo
Lavarra

Giordano Bruno som symbol på åndsfriheden i Europa 31.10.2000 31.01.2001 24

18/2000 297.834 Marie-Thérèse Hermange, Marie-Noëlle
Lienemann, Elizabeth Montfort, Dana
Rosemary Scallon og Rodi Kratsa

Beskyttelse af børn i Mellemsøsten 31.10.2000 31.01.2001 42

19/2000 298.351 Graham Watson, Daniel Cohn-Bendit,
François Bayrou, John Hume og Iñigo
Méndez de Vigo

Racisme, fremmedhad og antisemitisme 14.11.2000 14.02.2001 52
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 155/000
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Mellemøsten

Bruxelles, den 13. oktober 2000

Efter de oprørende handlinger, der blev begået her til morgen i Ramallah, medfører den israelske
hærs repressalier i Ramallah og Gaza en alvorlig risiko for, at hele området kommer til at stå i
flammer.

Den Europæiske Union finder det bydende nødvendigt, at alle de ansvarlige parter besinder sig for
øjeblikkeligt at standse voldsspiralen.

Den Europæiske Union vil gøre alt, hvad der er i dens magt, for at stoppe optrapningen. Den støtter
fuldt ud FN's generalsekretærs og Javier Solanas bestræbelser med henblik på dette.

* * *

Nr. 156/00
Erklæring fra stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Union

om situationen i Mellemøsten

Biarritz, den 13. oktober 2000

På baggrund af den reelle fare for, at hele området kommer til at stå i flammer, retter vi en højtide-
lig appel til de israelske og palæstinensiske ledere og folk om at standse optrapningen og øjeblikke-
lig bringe al vold til ophør.

Alle må udvise politisk mod og ansvarsfølelse, for at fornuften og tolerancen kan sejre over frygten,
hadet og ekstremismen, inden man når dertil, hvor der ikke er nogen vej tilbage.

Den israelske premierminister og præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed kan ikke andet
end at gå fredens og forhandlingens vej på grundlag af resultaterne fra Camp David, som må og skal
bevares. Fredsprocessen skal reddes.
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Tiden er knap. Vi opfordrer parterne til i en konstruktiv ånd at deltage i et topmøde for omgående at
genoptage dialogen.

Den Europæiske Union, der mere end nogensinde ønsker fred, støtter fuldt ud FN's generalsekretærs
bestræbelser. Vi anmoder Javier Solana, generalsekretær/højtstående repræsentant for FUSP, om at
fortsætte sin mission i området.

* * *

Nr. 157/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende et attentat mod Det Forenede Kongeriges ambassade i Sanaa

Bruxelles, den 16. oktober 2000

Der blev forøvet et attentat mod Det Forenede Kongeriges ambassade i Yemen den 13. oktober.
Den Europæiske Union beklager denne handling, som blev rettet mod en af EU's medlemsstater, og
fordømmer alle terrorhandlinger uanset deres gerningsmænd eller motiver.

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

* * *

Nr. 159/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget den 15. oktober 2000 i Belarus

Bruxelles, den 18. oktober 2000

EU har med største opmærksomhed fulgt afviklingen af parlamentsvalget den 15. oktober 2000 i
Belarus samt den valgkampagne, der gik forud. Den har noteret sig evalueringen af valgprocessen,
som er gennemført af ODIHR og parlamentstrojkaen inden for rammerne af den begrænsede tekni-
ske overvågning, der blev besluttet på Wien-konferencen den 30. august.
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EU beklager, at de belarussiske myndigheder, til trods for en række positive foranstaltninger
truffet efter telefonsamtalen den 21. juli mellem generalsekretær/højtstående FUSP-repræsentant
Javier SOLANA og præsident Aleksandr Lukasjenko ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til de
fælles henstillinger fra OSCE, EU og Europarådet, nemlig:

indførelse af en "politisk våbenhvile" med oppositionen;
frihed og lige adgang til medierne for alle politiske grupperinger;
en væsentlig reform af valgloven for at sikre retfærdige valg;
revision af parlamentets rolle for at give det reel magt.

EU gentager sin støtte til demokratiseringsprocessen i Belarus og håber, at der vil kunne gøres
betydelige fremskridt ved de næste valg.

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

* * *

Nr. 160/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende på mødet i Verdensbankens Konsultative Gruppe
 vedrørende Indonesien den 17. oktober 2000 i Tokyo

Bruxelles, den 18. oktober 2000

1. Som den gjorde på det seneste møde i Den Konsultative Gruppe vedrørende Indonesien vil
Den Europæiske Union gerne lykønske Indonesien med de betydelige fremskridt, landet har
gjort i retning af demokrati.

2. EU besluttede således i marts dette år at udvikle snævrere forbindelser med Indonesien og at
give sin støtte til den nye indonesiske regerings bestræbelser på at styrke demokratiet, sikre
overholdelsen af menneskerettighederne, reformere hæren og retssystemet, fremme
retsstatsprincippet og god forvaltning af offentlige anliggender og at sætte gang i økonomien.

Indonesien bør fortsætte sine bestræbelser med henblik på at iværksætte disse reformer.

EU's udenrigsministre har således besluttet at indføre en regelmæssig politisk dialog med
Indonesien. Denne politiske dialog blev indledt i juni 2000 i Luxembourg med mødet mellem
EU's udenrigsministre og deres indonesiske kollega Alwi Shihab.
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3. EU har flere gange udtalt sig til fordel for et stærkt, forenet og demokratisk Indonesien. EU
støtter de indonesiske myndigheders forsøg på at finde en løsning på regionale
uoverensstemmelser gennem dialog og ikke med magt.

4. Situationen i Vesttimor giver anledning til stor bekymring. Som EU allerede har anført i sine
tidligere erklæringer, og som understreget i Sikkerhedsrådets resolution 1319, bør de
indonesiske myndigheder tage supplerende skridt til at afvæbne og opløse militserne,
genoprette lov og orden, sikre flygtningenes sikkerhed og skabe mulighed for, at den
humanitære bistand kan genoptages.

EU udtrykker tilfredshed med den indonesiske regerings første indsats i så henseende. EU
påskønner især arrestationen af militslederen Guterres og af flere personer, der er mistænkt
for at være involveret i begivenhederne i Atambua. EU ønsker, at alle de personer, der
mistænkes for at have organiseret eller deltaget i disse begivenheder hurtigt bringes for retten.
Denne indsats bør fortsættes og gennemføres i største hast. EU finder, at de indonesiske
myndigheder fortsat bør vise deres politiske vilje til at gå videre og opfordrer dem til at
fortsætte bestræbelserne i retning af en samlet løsning på flygtningeproblemet.

EU minder om sin vilje til, sammen med de berørte internationale organisationer, at støtte den
indonesiske regerings bestræbelser på at løse flygtningeproblemet i Vesttimor.

EU udtrykker tilfredshed med, at Alwi Shihab formelt har givet sin godkendelse af, at der
sendes en mission fra Sikkerhedsrådet til Indonesien i ugen omkring den 13. november, efter
at missionen på foranledning af FN-generalsekretærens særlige repræsentant har besøgt
Østtimor. EU ønsker, at denne mission vil gøre det muligt at konsolidere det positive
samarbejde, der er etableret mellem Indonesien og Sikkerhedsrådet om situationen i
Vesttimor.

5. Med hensyn til Østtimor udtrykker EU med tilfredshed med de fremskridt, den midlertidige
FN-administration i Østtimor (UNTAET)har gjort og med dialogen med de indonesiske
myndigheder samt med såvel indonesiske og timoriske bestræbelser på at fremme den
nationale forsoning. EU opfordrer til en fortsættelse af disse bestræbelser.

6. For så vidt angår Molukkerne tilskynder EU den indonesiske regering til at fremme dialogen
mellem fællesskaberne med henblik at genoprette freden. EU takker den indonesiske regering
for dens støtte til udsendelse af en EU-mission på stedet.

7. Indonesien står over for store udfordringer. EU vil støtte de indonesiske myndigheder i alle
deres bestræbelser på at tage dem op. Denne støtte vil blive øget i takt med, at situationen
udvikler sig i retning af fremskridt, fred mellem befolkningerne, demokrati og løsning på de
regionale problemer.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede
lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 161/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende en erklæring om FRJ fra de central- og østeuropæiske lande, Cypern og Malta,
der er associeret med Den Europæiske Union, samt Liechtenstein og Norge, EFTA-lande, der

er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Bruxelles, den 20. oktober 2000

De associerede central- og østeuropæiske lande, Cypern og Malta, der ligeledes er associeret med
Den Europæiske Union, samt Liechtenstein og Norge, EFTA-lande, der er medlem af Det Europæi-
ske Økonomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i den fælles hold-
ning 2000/599/FUSP, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den 9. oktober 2000 på
grundlag af artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, om støtten til et demokratisk FRJ og
den øjeblikkelige ophævelse af visse restriktive foranstaltninger. De tilslutter sig Rådets forordning
(EF) nr. 2228/2000 af 9. oktober 2000 om ophævelse af forordning (EF) nr. 2111/1999 om forbud
mod salg og levering af olie og visse olieprodukter til visse dele af Forbundsrepublikken Jugosla-
vien (FRJ) og Rådets forordning (EF) nr. 2227/2000 af 9. oktober 2000 om ophævelse af Rådets
forordning (EF) nr. 2151/1999 om forbud mod flyvninger mellem Fællesskabets område og For-
bundsrepublikken Jugoslaviens område bortset fra Republikken Montenegro og Kosovo-provinsen.
De vil sørge for, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne fælles

holdning og forordningerne i tilknytning hertil. Disse lande tilslutter sig ligeledes Den Europæiske
Unions erklæring om FRJ, der blev vedtaget på samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 9.-
10. oktober 2000.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

* * *
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Nr. 162/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 25. oktober 2000

Selv om første runde i præsidentvalget var forløbet roligt og den nationale valgkommission havde
påbegyndt offentliggørelsen af de første afstemningsresultater, opløste den ivorianske indenrigs-
minister denne kommission og erklærede general Gueï for vinder.

Den Europæiske Union fordømmer disse uacceptable metoder, som gør processen for tilbagevenden
til forfatningsmæssige tilstande fuldstændig utroværdig.

Den Europæiske Union anser det for absolut nødvendigt, at den nationale valgkommission, hvis
opløsning den stærkt beklager, genoptager sit arbejde uden nogen form for indblanding og bliver i
stand til snarest at offentliggøre de officielle afstemningsresultater.

Den Europæiske Union kræver, at vælgernes afgørelse respekteres, og forbeholder sig ret til at
træffe de nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af sine forbindelser med Côte d'Ivoire.

* * *

Nr. 163/00
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne på andet møde

i gruppen til støtte for fredsprocessen i Colombia
(den 24. oktober 2000 i Bogotá)

Bruxelles, den 25. oktober 2000

På samlingen den 9. oktober 2000 gav Rådet (almindelige anliggender) på ny udtryk for sin
politiske støtte til den fredsindsats, som præsident Pastrana har indledt i Colombia.

EU er overbevist om, at fredsprocessen er Colombias eneste håb om at kunne afslutte en periode
med konfrontationer, der har varet i flere årtier og kostet tusindvis af ofre. De fleste familier har
haft døde eller fængslede blandt deres nærmeste. Økonomien, der er ramt af denne atmosfære af
usikkerhed, har ikke kunnet indfri alle de lovende udsigter for et land, der er rigt på en lang række
forskellige naturlige og menneskelige ressourcer.
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Fredsprocessen i Colombia er for det første et mål: freden - freden for at hindre, at landet tappes for
levende kræfter. Freden for at kunne styre Colombia hen imod en varig udvikling og vækst.

Freden er også en proces, dvs. en metode, der kræver tid, og følgelig også tålmodighed og
engagement fra alle konfliktens parter.

Efter EU's opfattelse er der intet alternativ til denne fredsproces. Der findes ingen militær løsning,
der kan føre til varig fred.

EU mener, at freden kun kan opnås ved almindelig enighed, og EU agter at drøfte sine forslag som
led i et samråd, der bygger på det bredest mulige grundlag og også inddrager det civile samfund.

EU agter ligeledes regelmæssig (hver 6. måned) at foretage en evaluering for bedst muligt at tage
hensyn til de behov, der gives udtryk for, og de fremskridt, der gøres.

I forlængelse af sin nuværende indsats vil EU efter sine egne procedurer iværksætte et omfattende
europæisk program, der skal bidrage til at støtte fredsindsatsen i Colombia. EU vil yde logistisk
eller finansiel støtte til projekter, der er aftalt med parterne, under hensyn til de programmer, der
udføres af det øvrige internationale samfund. På dette grundlag vil EU navnlig tjene som katalysator
for, at FN og de specialiserede FN-organisationer, de internationale finansielle institutioner (især
Verdensbanken,

Den Interamerikanske Udviklingsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling),
men også den private sektor kan støtte den colombianske regerings finansielle indsats.

EU finder det ønskeligt, at der handles ud fra følgende tilgangsvinkler:
1- støtte til retsstaten
2- forsvar for menneskerettighederne og den humanitære folkeret
3- bekæmpelse af årsagerne til vold og bistand til ofrene for vold
4- beskyttelse af den biologiske mangfoldighed og miljøet
5- styrkelse af regionalt samråd og samarbejde.

1. EU er rede til at støtte den colombianske regerings styrkelse af retsstaten og af de
demokratiske institutioner, idet man tager udgangspunkt i de mange programmer, der allerede er
blevet indledt bilateralt eller på EU-plan.

På retsområdet vil man således kunne fortsætte eller indlede aktioner med hensyn til rekruttering og
uddannelse af retspersonale, men også - som led i et indgående samarbejde med de kompetente
tjenester - for at søge at mindske det store antal personer, der ikke strafferetligt drages til ansvar, og
bekæmpe korruption. Andre projekter vil eventuelt kunne bidrage til at forbedre den retssikkerhed,
der er nødvendig for, at udenlandske investorer og den private sektor generelt kan medinddrages i
en holdbar økonomisk udvikling af Colombia.
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Man kan eventuelt også overveje et samarbejde inden for fængselsvæsenet, både med hensyn til
administration og uddannelse af personale i denne sektor. For så vidt angår polititjenesterne vil der
kunne lægges særlig vægt på den fortsatte modernisering af deres aktions- og efterforskningsmidler
(kriminaltekniske og retsmedicinske metoder, kommunikationssystemer) samt på udvikling af
samarbejdet om bekæmpelse af alle former for kriminalitet.

Toldvæsenet er ligeledes et oplagt samarbejdsområde med henblik på, at man fortsat bekæmper
smugling og samtidig letter varebevægelser.

EU mener endelig, at rundbordssamtaler med de af konfliktens parter, som regeringen har indledt
forhandlinger eller drøftelser med, vil være nyttige for at vise, hvorledes EU-landene, hver for sig
og i deres fælles politikker, giver sig i kast med de problemer, der drøftes i fredsprocessen:
beskæftigelse, miljøproblemer, decentralisering, de offentlige tjenesters virkemåde osv., og for
således at bidrage til at berige den demokratiske debat.

2. EU mener, at der skal lægges særlig vægt på forsvaret af menneskerettighederne,
overholdelse af den humanitære folkeret samt på ofrene for volden.

Anvendelse af narkotika og den deraf følgende vold undergraver det colombianske samfund. EU er
rede til at udvikle et samarbejde med henblik på udarbejdelse af prognoser for efterspørgselen efter
psykotrope stoffer samt bistå regeringen med at finde de bedst egnede behandlingsmetoder for at
mindske denne efterspørgsel.

EU er særlig opmærksom på den betydelige forringelse af situationen i forbindelse med
menneskerettighederne og den humanitære folkeret. EU henviser til sin "erklæring om
menneskerettighederne og den humanitære situation i Colombia" af 23. maj 2000 og til sin
fordømmelse af krænkelserne af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, uanset hvem
der står bag. EU agter at overveje, hvorledes den kan deltage i finansieringen af De Forenede
Nationers Kontor og konkret bistå fortalerne for menneskerettighederne, der er truet i dag. På denne
baggrund vil EU fortsat støtte de grupper, der arbejder for fred.

Tvangsflytningen af en del af landbefolkningen, hovedsagelig kvinder og børn, har ganske særlig
vakt opmærksomhed i EU, der eventuelt vil kunne bistå den colombianske regering med at forbedre
kapaciteten med henblik på servicefaciliteter og indgriben i de lokale strukturer, der har til opgave
at kanalisere hjælpen udefra.

3. Efter EU's opfattelse er bekæmpelsen af årsagerne til vold i Colombia en forudsætning for,
at fredsprocessen kan gøre fremskridt. Colombia oplever en konstant, lokalt bestemt vold, hvis
årsager går dybere end den konflikt, der er opstået som følge af guerillabevægelser og
narkotikahandel. EU kan derfor kun tilskynde den colombianske regering til resolut at vedtage
politikker med henblik på strukturelle reformer, således at man kan mindske ulighederne,
begunstige social fremgang og forbedre levestandarden, især på landet.
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EU er rede til at bistå den colombianske regering med at modernisere matriklen, hvilket er
nødvendigt for at kunne iværksætte en ambitiøs landbrugspolitik.

Hvis man udbygger kommunikationsforbindelserne med landdistrikterne, og i større målestok med
de forskellige colombianske regioner indbyrdes og med nabolandene, vil dette bidrage afgørende til
at mindske ulighederne og de underudviklede enklaver. Som led heri er det navnlig ønskeligt, at der
iværksættes visse infrastrukturprojekter, der muliggør en bedre bevægelighed for personer og varer.

Det er med det samme ønske om at mindske ulighederne og sikre en holdbar udvikling, at EU er
rede til at bistå Colombia i indsatsen for at grundlægge en mere effektiv landbrugssektor, hvor
ressourcerne deles og anvendes bedre. Der bør lægges særlig vægt på de landbrugere, der har
bibeholdt deres traditionelle afgrøder, således at de har mulighed for at modstå pression eller
fristelsen til at overtræde loven. Det er vigtigt, at man tilbyder de landbrugere, hvis indtægter
stammer fra ulovlige afgrøder, andre valgmuligheder, der ganske vist vil betyde et indtægtsfald,
men som kompenseres ved en forbedring af deres levevilkår (kollektive sundheds- og
uddannelsesfaciliteter, infrastrukturer inden for kommunikation osv.) under hensyn til de lokale
afgrøder.

Det er vigtigt, at projekterne vedrørende alternative afgrøder ikke påvirkes af ikke-selektive
aktioner, der tager sigte på at udrydde ulovlige afgrøder.

Uddannelse og en bedre adgang til faguddannelse er ligeledes en forudsætning for, at situationen på
landet kan forbedres. Med henblik herpå vil EU kunne støtte programmer for adgang, der er udvidet
til også at omfatte de nye informations- og kommunikationsteknologier, der desuden vil sikre en
større åbenhed over for omverdenen, således at dialogen mellem colombianere gøres lettere.

Denne indsats over for landdistrikterne vil kunne reducere afvandringen til byerne, der bidrager til
den voksende lovløshed i bycentrene. EU er rede til at støtte de colombianske myndigheder i deres
indsats for at mindske denne vold især ved at fremme det uundværlige samspil mellem de offentlige
institutioner og det civile samfund.

4. Det er nødvendigt at bevare den rige biologiske mangfoldighed i Colombia (10% af verdens
biodiversitet), der er en naturarv, der er truet, især som følge af skovrydning og anvendelse af
kemiske produkter.

EU er klar over, at både de ulovlige afgrøder og visse metoder, der anvendes til at udrydde dem, har
en negativ indvirkning på dette menneskehedens fælles gode samt på miljøbeskyttelse generelt. EU
vil således kunne fortsætte og udbygge sin støtte til allerede iværksatte programmer, især med
hensyn til bevaring af naturressourcer, skovplantning, rensning af spildevand og bevarelse af
naturparker.

Denne EU-støtte bør indgå i de nationale politikker til sikring af biodiversitet og miljøbeskyttelse,
der er gennemført af det colombianske miljøministerium.
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5. Styrkelse af regionalt samråd og samarbejde: de forsøg, der er udført i andre lande i
Andesområdet for at reducere de ulovlige afgrøder, har klart vist, at man, hvis man behandler
problemet i ét enkelt land, bare flytter det over i nabolandet. Narkotikahandel og organiseret
kriminalitet kan kun bekæmpes effektivt på regionalt og international plan.

På baggrund heraf er EU rede til at delagtiggøre Colombia og regionens lande i de erfaringer, den
har indvundet med hensyn til integration i løbet af et halvt århundredes opbygning af Europa. Mere
specielt vil EU kunne bidrage med sin ekspertise med henblik på at samordne politikkerne mellem
de berørte stater i sektorer af særlig betydning, navnlig for at man på grundlag af princippet om
medansvar kan bekæmpe narkotikahandel. Det er i denne udvidede ramme, at man bør gøre en
indsats, især for at harmonisere lovgivningerne og styrke det regionale samarbejde, samt foretage
gennemgribende aktioner, f.eks. mod ulovlig handel med kemiske prækursorer og hvidvaskning af
penge.

* * *

Nr. 165/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne vedrørende en erklæring
om Burma/Myanmar fremsat af de associerede central og østeuropæiske lande, Cypern,

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

Bruxelles, den 27. oktober 2000

De associerede central- og østeuropæiske lande, Cypern, Malta og Tyrkiet, der ligeledes er associe-
ret med Den Europæiske Union, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde, erklærer, at de tilslutter sig målsætningerne i fælles holdning
96/635/FUSP vedrørende Burma/Myanmar, som Rådet for Den Europæiske Union fastlagde den
28. oktober 1996 på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, og som blev
forlænget ved fælles holdning 2000/601/FUSP af 9. oktober 2000. De vil sørge for, at deres natio-
nale politikker er i overensstemmelse med denne fælles holdning.

Den Europæiske Union noterer sig med tilfredshed dette tilsagn.

* * *
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Nr. 166/00
Erklæring fra formandskabet på EU's vegne vedrørende

Côte d'Ivoire

Bruxelles, den 28. oktober 2000

EU noterer sig, at Højesteret har erklæret Hr. Laurent Gbagbo valgt til præsident for Republikken
Côte d'Ivoire i overensstemmelse med de resultater, der er offentliggjort af Den Nationale Valg-
kommission.

EU appellerer til den indsatte præsident, således som denne har givet tilsagn om i sin tiltrædelses-
tale, samt alle ivorianske politiske ledere om at tage de initiativer, der under fredelige forhold kan
genskabe den nationale samhørighed og solidariske ånd, der har karakteriseret Côte d'Ivoire.

EU, der har beklaget den stærke begrænsning i borgernes frie valg, henstiller ligeledes til den ind-
satte præsident, at han sikrer den demokratiske åbning, som borgerne kræver. I denne forbindelse
fremhæver EU, at Laurent Gbagbo har bekræftet at ville afholde parlamentsvalg den 10. decem-
ber 2000.

Det er bydende nødvendigt, at en tilbagevenden til forfatningsmæssige og demokratiske tilstande
finder sted på uanfægtelige og kontrollerede betingelser efter principperne om gennemsigtighed og
retfærdighed, og at den giver samtlige politiske kræfter i landet mulighed for at medvirke til, at
ovennævnte mål kan virkeliggøres.

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

* * *
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Nr. 167/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste voldshandlinger i Abidjan, navnlig Yopougon-massakren

Bruxelles, den 30. oktober 2000

Den Europæiske Union, der har givet udtryk for sin alvorlige bekymring over de seneste volds-
handlinger, vil meget nøje følge med i, hvilke resultater efterforskningen af Yopougon-massakren i
Abidjan vil føre til. Den noterer sig i den forbindelse, at Côte d'Ivoires regering har erklæret, at den
vil have massakren fuldt opklaret, navnlig gennem nedsættelse af en national undersøgelseskom-
mission.

Den Europæiske Union appellerer til befolkningen i Côte d'Ivoire om at respektere menneskerettig-
hederne og de borgerlige rettigheder som led i den igangværende politiske proces.

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

* * *

Nr. 169/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om genoptagelsen af de indirekte forhandlinger i Genève

Bruxelles, den 31. oktober 2000

Den Europæiske Union finder status quo i Cypern uacceptabel og støtter De Forenede Nationers
generalsekretærs bestræbelser på at nå frem til en samlet, retfærdig og varig forhandlingsløsning,
der er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds relevante resolutioner.

Den opfordrer de to samfund til under denne forhandlingsrunde at føre substansdrøftelser og
bidrage aktivt til en løsning.

* * *
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Nr. 170/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om valget i Kosovo

Bruxelles, den 3. november 2000

Den Europæiske Union ser med tilfredshed, at kommunalvalget i Kosovo den 28. oktober forløb
godt uden nogen hændelser, og at der var en bemærkelsesværdig høj valgdeltagelse.

Den Europæiske Union lykønsker FN-generalsekretærens særlige repræsentant i Kosovo og hans
team, hvis engagement og indsats har gjort det muligt at nå frem til denne nye etape i gennemførel-
sen af FN's resolution nr. 1244.

Den ser også med tilfredshed på OSCE's og Europarådets bemærkelsesværdige arbejde, som har
gjort det muligt at afvikle valget på en god måde, og KFOR, der har kunnet garantere den nødven-
dige sikkerhed.

UNMIK råder nu over repræsentative og demokratiske instanser på lokalt plan og dermed over for-
handlingspartnere på kommunalt plan.

I den forbindelse glæder Den Europæiske Union sig over, at FN-generalsekretærens særlige repræ-
sentant har til hensigt at udpege repræsentanter for serberne i Kosovo til visse kommunalråd og
senere at tilrettelægge delvalg.

Den Europæiske Union ser gerne, at de andre nationaliteter snarest muligt tilslutter sig denne
dynamiske udvikling.

Det påhviler i øvrigt UNMIK sideløbende at føre den nødvendige dialog med myndighederne i
Beograd.

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

* * *

Ved redaktionens slutning havde Rådet endnu ikke fremsendt følgende dokumenter: nr. 158/00,
164/00 og 168/00
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS
PLENARFORSAMLING DEN 19. OKTOBER 2000

VEDTAGNE UDTALELSER

Dette notat indeholder en kort oversigt over de udtalelser, der blev vedtaget på
ØSU's plenarforsamling den 19. oktober 2000.

Udtalelserne opføres efter sektion og indeholder en præsentation af udtalelsen,
referenceoplysninger, resultatet af afstemningen samt essensen af ØSU's synspunkter. Endvidere er
der angivet en kontaktperson, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

1. SEKTIONEN FOR TRANSPORT, ENERGI, INFRASTRUKTUR OG
INFORMATIONSSAMFUNDET

•  Retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder -
TEN/033
Ordfører: Peter Morgan (Gr. I-UK)

− Reference: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Principper og retningslinjer for Fællesskabets
audiovisuelle politik i den digitale tidsalder
KOM(1999) 657 endelig
CES 1195/2000

− Resultatet af afstemningen: 75 stemmer for, 4 imod og 6 hverken for eller imod

− Centrale punkter: Det hedder i meddelelsen, at den audiovisuelle sektor er vigtig, fordi den
skaber økonomisk vækst og arbejdspladser og har en social, kulturel og uddannelsesmæssig
betydning. ØSU foreslår derfor, at EU's audiovisuelle politik ud over sociale, kulturelle og
uddannelsesmæssige mål bør have to kommercielle mål: stigende importsubstitution på
EU-markederne og gennemførelse af eksportstrategier for indtrængning på verdensmarkederne.

ØSU bekræfter sin støtte til kravet om, at alle forbrugere i informationssamfundet skal sikres ret
til adgang til net og indhold i overensstemmelse med principperne om almen tilgængelighed,
overkommeligt prisniveau, ikke-diskrimination og gennemsigtighed.
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ØSU mener, at der for at sikre sammenhæng mellem EU's kulturelle og audiovisuelle politik og
konkurrencepolitik bør fastlægges nogle retningslinjer, som sikrer den kulturelle mangfoldighed
ved at give mulighed for, at de forskellige nationale ordninger på passende vis fremmer
produktionspotentialet i medlemsstaterne.
ØSU er af den opfattelse, at den offentlige radiospredning for at sikre demokrati, pluralisme,
social samhørighed samt kulturel og sproglig mangfoldighed fortsat må udnytte de teknologiske
fremskridt for at udfylde sin funktion.

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

•  Sikkerhed til søs og olietransport - TEN/041
Ordfører: Daniel Retureau (Gr. II-F)
Medordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Gr. I-EL)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 95/21/EF om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i
farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed,
for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 94/57/EF om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og
syn af skibe og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse hermed Kommissionens
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremskyndet indfasning af krav om
dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog
KOM(2000) 142 endelig - 2000/0065 COD - 2000/0066 COD - 2000/0067 COD
CES 1177/2000

− Resultatet af afstemningen: 88 stemmer for og 1 hverken for eller imod

− Centrale punkter: Med denne udtalelse ønsker ØSU at deltage i den løbende debat i
EU-institutionerne og således bidrage til en effektiv forebyggelse af risici for katastrofer til søs
med de meget alvorlige konsekvenser, de har i form af tab af menneskeliv og materiel og
ligeledes i form af skader på miljøet og den biologiske mangfoldighed, når hav- og kystområder
forurenes.

Hvad angår direktivet om havnestatskontrol, går ØSU ind for, at der føres strengere kontrol med
"skibe, der klart er substandard", og at de eventuelt forbydes adgang til EU's havne. Faktisk
mener ØSU, at ethvert skib, der er tilbageholdt mere end to gange inden for de sidste 24
måneder, bør forbydes adgang. Det er også nødvendigt, at træffe specifikke foranstaltninger for
at tilpasse antallet af inspektører til disse aktiviteter, ligesom der skal udvikles uddannelses- og
specialiseringsforløb på området for at garantere den fornødne tekniske ekspertise samt
kontinuitet og homogenitet i arbejdet.

mailto:carmen.avellanerdesantos@cese.europa.eu
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Hvad angår direktivet om klassifikationsselskaberne, godkender ØSU de foreslåede
foranstaltninger, men henstiller, at der indføres et passende kontraktuelt ansvar for
klassifikationsselskaberne i forhold til deres kunder og et passende retligt ansvar over for
tredjemand.

Hvad angår forordningen om dobbeltskrog mener ØSU, at IMO hurtigst muligt bør tage
reglerne for udfasning af tankskibe med enkeltskrog op til revision. ØSU opfordrer derfor
Kommissionen til at koordinere medlemsstaternes synspunkter i IMO-sammenhæng, med
henblik på at opnå en revision af MARPOL. ØSU erkender dog, at en regional EU-løsning vil
være uundgåelig og nødvendig, hvis der ikke kan opnås enighed i IMO inden for en rimelig
tidshorisont.

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

•  Trafiksikkerhed - TEN/043
Ordfører: Hubert Ghigonis (Gr. I-F)

− Reference: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Trafiksikkerhed: Hovedopgaver i EU - Statusrapport og
prioritering af foranstaltninger
KOM(2000) 125 endelig
CES 1178/2000

− Resultatet af afstemningen: enstemmigt vedtaget

− Centrale punkter: Det er altafgørende, at man har en konstant udvikling i faldet af antallet af
trafikofre. ØSU bifalder de nye initiativer, som den generelle udfladning af kurven for faldet i
antallet af trafikdræbte retfærdiggør. Initiativerne imødekommer det behov for prioriteringer og
cost-benefit-analyser, ØSU har peget på: en kombination af lovgivnings- og
ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger.

ØSU opfordrer Kommissionen til at arbejde aktivt på at udbrede bedste praksis. Det bifalder de
initiativer, der sigter mod bedre infrastrukturer, anvendelse af sikkerhedsseler og
fastspændingsanordninger til børn, men beklager, at det åbenbart ikke er muligt at få vedtaget
fælles promillegrænser. ØSU går principielt ind for øget anvendelse af hastighedsbegrænsere i
andre erhvervskøretøjer. Der foreslås endvidere indført bindende foranstaltniner til bekæmpelse
af kørsel under påvirkning af medicin og narkotika, og en hurtig udvikling af CARE-databasen
tilskyndes.

− Kontaktperson: Robert Steinlechner
(Tlf.: 32 2 546 8287 - e-mail: robert.steinlechner@esc.eu.int)
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•  Tekniske krav inden for civil luftfart - TEN/044
Ordfører: Alexander von Schwerin (Gr. II-D)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative
procedurer inden for civil luftfart
KOM(2000) 121 endelig - 2000/0069 COD
CES 1179/2000 - 2000/0069 COD

− Resultatet af afstemningen: 94 stemmer for og 1 hverken for eller imod

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

•  Kommunikationslovgivningen: offentlig høring - TEN/045
Ordfører: Göran Lagerholm (Gr. I-S)

− Reference: Kommissionens meddelelse om resultaterne af den offentlige høring om revurdering
af kommunikationslovgivningen i 1999 og vejledende principper for de nye rammebestemmelser
KOM(2000) 239 endelig
CES 1180/2000

− Resultatet af afstemningen: enstemmigt vedtaget

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

•  Sikker lastning og losning af bulkskibe - TEN/046
Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Gr. I-EL)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om krav til og
harmoniserede procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe
KOM(2000) 179 endelig - 2000/0121 COD
CES 1181/2000 - 2000/0121 COD

− Resultatet af afstemningen: enstemmigt vedtaget

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

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu


ALMENE OPLYSNINGER32

Bulletin 11.12.2000 - DA - PE 298.413

•  Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv - TEN/049
Ordfører: Eduardo Chagas (Gr. II-P)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (kodificeret udgave)
KOM(2000) 313 endelig - 2000/0131 COD
CES 1182/2000 - 2000/0131 COD

− Resultatet af afstemningen: 93 stemmer for og 1 hverken for eller imod

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

•  Tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere i civil luftfart - TEN/053
Hovedordfører: Joseph Konz (Gr. II-L)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets direktiv vedrørende den europæiske aftale om
tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere i civil luftfart uden fast arbejdssted, som er
indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport
Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske
Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale
Charterflysammenslutning (IACA)
KOM(2000) 382 endelig - 2000/0164 CNS
CES 1196/2000

− Resultatet af afstemningen: 81 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod

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

•  Adgang til abonnentnet - TEN/060
Hovedordfører: Claude Cambus (Gr. II-F)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til
abonnentnet
KOM(2000) 394 endelig - 2000/0185 COD
CES 1193/2000 - 2000/0185 COD

− Resultatet af afstemningen: 77 stemmer for og 1 imod

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

* * *
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2. SEKTIONEN FOR LANDBRUG, UDVIKLING AF
LANDDISTRIKTERNE OG MILJØ

•  Anvendelse af rensningsslam i landbruget - NAT 071
Ordfører: Staffan Nilsson (Gr. III-S)

− Reference: Ændring af Rådets direktiv 86/278/EØF om anvendelse i landbruget af slam fra
rensningsanlæg
Initiativudtalelse
CES 1199/2000

 
− Resultatet af afstemningen: enstemmigt vedtaget

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

•  Kosttilskud - NAT/075
Ordfører: Johannes M. Jaschick (Gr. III-D)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud
KOM(2000) 222 endelig - 2000/0080 COD
CES 1183/2000 - 2000/0080 COD

 
− Resultatet af afstemningen: 96 stemmer for og 1 imod
 
− Kontaktperson: Silvia Calamandrei

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

•  Den fælles markedsordning for ris - NAT/076
Ordfører: Maria Luísa Santiago (Gr. I-P)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for ris
og Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999
om indførelse af en støtteordning for producenterne af visse markafgrøder for deri at indlemme
ris
KOM(2000) 278 endelig - 2000/0151-0152 CNS
CES 1200/2000 fin - 2000/0151-0152 CNS

 
− Resultatet af afstemningen: 42 stemmer for, 12 imod og 8 hverken for eller imod
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− Centrale punkter: ØSU er enige med Kommissionen i, at rismarkedet er ude af balance, og at
interventionslagrene medfører for store omkostninger. De foreslåede tiltag vil dog efter ØSU's
mening ikke genskabe balancen på markedet, men derimod gøre risproduktion i EU umulig.
Endvidere stiller ØSU spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt inden
WTO-forhandlingerne at gennemføre en så drastisk reform, der vil ramme sektoren hårdt. Det vil
være mere logisk at føre toldsatserne tilbage til et normalt niveau, analysere markedet og første
derefter - om nødvendigt - tage fat på en afbalanceret og retfærdig reform af sektoren. Endvidere
går ØSU imod afskaffelsen af intervention, fordi den spiller en vigtig rolle for prisfastsættelsen
på markedet. Sluttelig henleder ØSU Kommissionens opmærksomhed på risdyrkningens store og
uerstattelige betydning for bevarelsen af økosystemerne i vådområder og fredede områder,
arealudnyttelsen og bevarelsen af den fauna og flora, der er karakteristisk for de risproducerende
egne.

− Kontaktperson: Åsa Donell
(Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

•  Forbud mod brug af visse stoffer med hormonal virkning - NAT/077
Ordfører: David Evans (Gr. I-UK)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 96/22(EF) vedrørende forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal eller
thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

 KOM(2000) 320 endelig - 2000/0132 COD
 CES 1184/2000 - 2000/0132 COD
 
− Resultatet af afstemningen: 93 stemmer for og 1 hverken for eller imod
 
− Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas
  (Tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)
 
•  Den fælles markedsordning for frugt og grøntsager - NAT/084

Ordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (Gr. III-E)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, forordning
(EF) nr. 2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager og
forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter

 KOM(2000) 433 endelig - 2000/0191 CNS
 CES 1201/2000 fin - 2000/0191 CNS
 
− Resultatet af afstemningen: 36 stemmer for, 3 imod og 4 hverken for eller imod
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− Centrale punkter: ØSU anser forslagene for fragmentariske og utilstrækkelige, men erkender
dog, at nogle af foranstaltningerne er hastende. ØSU afviser også Kommissionens snævre
fortolkning af begrebet budgetneutralitet. Sektoren har brug for tilstrækkelige finansielle midler,
så de planlagte foranstaltninger kan blive effektive.
ØSU mener endvidere, at der må gøres noget for at imødekomme den øgede efterspørgsel i
citrusfrugtsektoren og bevare den europæiske forarbejdningsindustri.

 ØSU er enig med Kommissionen i, at der er et presserende behov for at få fjernet loftet på 2,5% af
den samlede EU-støtte til alle producentorganisationer og mener, at man bør fastholde loftet på
4,5% af den produktion, hver producentorganisation afsætter. ØSU fremhæver, at man bør sætte
skub i forbruget af frugt og grøntsager på grund af den gavnlige virkning, disse har på
forbrugernes sundhed.

− Kontaktperson: Åsa Donell
(Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: asa.donell@esc.eu.int)

*
*          *

3. SEKTIONEN FOR DET INDRE MARKED, PRODUKTION OG
FORBRUG

•  Lægemiddelpolitik - INT/031 (initiativudtalelse)
Ordfører: Sergio Colombo (Gr. II-I)

− Reference: EU's rolle i fastlæggelsen af en lægemiddelpolitik i overensstemmelse med
borgernes behov: forbedret sundhedspleje, fremme af innovativ forskning og kontrol med
sundhedsudgifternes udvikling
Initiativudtalelse
CES 1197/2000

− Resultatet af afstemningen: 81 stemmer for, 3 imod og 7 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU henstiller, at Rådet (indre marked), der tilkendegav sin holdning

den 18. maj 1998, følger mere ihærdigt op på spørgsmålet om lægemidlers frie bevægelighed i
EU og på ny bringer sektorens samlede problemstilling på bane.
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Det er nødvendigt, at EU og medlemsstaterne følger ØSU's initiativ op, så man kan indhente
sektorens forsinkelser, fastlægge ansvarsrelationerne, kompetenceområderne og de nødvendige
mandater og kortlægge de mål, der er nødvendige for at sikre EU-borgerne lige adgang til de
sundhedsfordele, der er knyttet til lægemidler, og styrke den farmaceutiske industris
konkurrenceevne og dermed dens rolle.
ØSU fremsætter forslag, der sigter mod at:

− fremme og forbedre effektiviteten inden for europæisk F&U for at sikre adgangen til stærkt
innovative lægemidler,

− sikre kontrol med sundheds- og lægemiddeludgifterne, samtidig med at
forebyggelsesforanstaltninger og en optimal anvendelse af lægemidler fremmes, og det
sikres, at behandlingskvaliteten er høj,

− sikre alle EU-borgere lige adgang til lægemidler,

− bidrage til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler, og

− udvikle lægemiddeldistributionssystemernes økonomiske effektivitet.

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

•  Regelforenkling i det indre marked (Markedsobservatoriet) - INT/037
Ordfører: Bruno Vever (Gr. I-F)

− Reference: Regelforenkling i det indre marked (Markedsobservatoriet)
 Initiativudtalelse
 CES 1174/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 86 stemmer for og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: På trods af det værdifulde analysearbejde, der er blevet gennemført på

mange niveauer, opfattes EU ofte som en kilde til ekstra komplikationer, som smækker nye
"teknokratiske" krav oven i de nationale bestemmelser, som alt i alt hverken er blevet færre i
antal eller mindre komplicerede.

 
ØSU opfordrer Det Europæiske Råd i Stockholm i foråret 2001 til på forslag af Kommissionen at
vedtage en flerårig forenklingsplan for perioden 2001-2005 med målsætninger, metoder,
budgetmidler og opfølgnings- og kontrolressourcer. Det Europæiske Råd bør hvert forår gøre
status over gennemførelsen af denne plan på grundlag af en rapport fra Kommissionen.
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ØSU foreslår, at EU-institutionerne som led i denne plan vedtager adfærdskodekser, som sikrer,
at institutionerne bevidst arbejder for en enklere lovgivning i stedet for, som nu, at medvirke til
at gøre reglerne komplicerede. Også medlemsstaterne og deres forvaltninger bør anspores til at
vedtage sådanne adfærdskodekser og bidrage til videreformidlingen af bedste praksis på dette
område.

For effektivt at kunne bidrage til forenklingsprocessen vedtager ØSU en adfærdskodeks, ifølge
hvilken det:

− til stadighed vil overvåge, at kravene om forenkling, kvalitet og effektivitet for brugerne
tilgodeses,

 
− vil tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at det kan reagere rettidigt på enhver tidlig

høringsanmodning på disse områder,
 
− hvert år vil udarbejde en udtalelse, som gør status over det flerårige forenklingsprogram,
 
− for hvert enkelt lovudkasts vedkommende vil føre systematisk kontrol med

konsekvensanalysen,
 
− vil gøre EU-institutionerne opmærksomme på et eventuelt behov for at omdirigere

lovgivningen i retning af aftalebaserede, selvregulerende eller medregulerende løsninger,
 
− agter at udbygge dialogen med erhvervs- og samfundslivets interesseorganisationer i EU for

at anspore disse til at påtage sig et direkte ansvar, navnlig i aftalemæssig henseende, for
regelsætningen i EU,

 
− agter at udbygge dialogen med Regionsudvalget med hensyn til forenklingens regionale

dimension, og
 
− agter at udbygge dialogen med de eksisterende nationale økonomiske og sociale råd, således

at disse i de enkelte medlemsstater kan spille en rolle svarende til ØSU's på EU-plan, når det
gælder om at bidrage til, at forenklingsprocessen bliver en succes.

 
− Kontaktperson: Jakob Andersen

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

•  Offentlige og private partnerskaber - INT/058
Ordfører: Philippe Levaux (Gr. I-F)

− Reference: Styrkelse af lovgivningen om koncessioner og kontrakter vedrørende offentlige og
private partnerskaber
Initiativudtalelse

 CES 1192/2000
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− Resultatet af afstemningen: 72 stemmer for, 2 imod og 7 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: Overvejelserne i initiativudtalelsen er centreret om følgende to store rækker

af spørgsmål: De pågældende kontrakters økonomiske og sociale aspekter og strategispørgsmål
samt juridisk harmonisering og tydeliggørelse af EU-retten. I udtalelsen gennemgås forslagene i
rapporten fra den højtstående ekspertgruppe, som Neil Kinnock nedsatte angående de problemer,
som partnerskaber mellem det offentlige og den private sektor støder på i Europa, samt
Kommissionens nyligt udsendte meddelelse om fortolkningsspørgsmål i forbindelse med
koncessioner i EU-lovgivningen.

Der redegøres udførligt for hindringer for partnerskaber mellem det offentlige og den private
sektor. Efter denne omfattende analyse fremsættes der konkrete forslag til forbedring og
harmonisering af koncessionslovgivningen. Det nødvendige i at tilvejebringe en passende, fælles
retsramme understreges, ikke mindst i forbindelse med licitationsregler. Kommissionen
opfordres til snarest muligt at udarbejde et forslag til lovgivning.

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

•  Indre marked - 2000 - INT/073
Ordfører: María Sánchez Miguel (Gr. II-E)

− Reference: Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Evaluering af strategien for det indre marked - 2000

 KOM(2000) 257 endelig
 CES 1175/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 87 stemmer for og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: Med hensyn til de fastsatte strategiske mål, som har indflydelse på borgernes

livskvalitet, er det nødvendigt at udvikle de foranstaltninger, der er fastsat i hvidbogen om
sikkerhed på fødevareområdet og oprettelsen af Fødevareagenturet for at genoprette de
europæiske forbrugeres tillid til det indre marked i Europa.

Den skattemæssige harmonisering og den pakke af foranstaltninger til opnåelse heraf, der blev
vedtaget af Ministerrådet på topmødet i Feira i Portugal, er et af de prioriterede områder, som
ØSU fremhæver med henblik på at komme skattesvig til livs.

I tråd med målet om at forbedre erhvervsklimaet er det ligeledes nødvendigt at forenkle
lovgivningen vedrørende det indre marked, for at gennemførelsen af reglerne kan være
overkommelig for alle virksomheder og navnlig for små og mellemstore virksomheder.
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ØSU anser det for positivt, at der årligt fremlægges en revision af strategien for det indre marked
i Europa, navnlig hvad angår fastlæggelsen af en prioriteringsrækkefølge af de fastlagte
foranstaltninger. Ikke desto mindre bør lovgivningsprocedurerne tages i betragtning med henblik
på at overholde de fastsatte frister for at lette det indre markeds funktion.

 
− Kontaktperson: Jakob Andersen

(Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
•  Horisontale samarbejdsaftaler - INT/077

Ordfører: Giacomo Regaldo (Gr. I-I)

− Reference: Konkurrenceregler vedrørende horisontale samarbejdsaftaler - Meddelelse i henhold
til artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 2821/71 af 20. december 1971 om anvendelsen af
traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af aftaler, beslutninger og samordnet praksis, ændret
ved forordning (EØF) nr. 2743/72

 Tillægsudtalelse
 CES 1176/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 93 stemmer for og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU udtrykker tilfredshed med den store indsats, Kommissionen har ydet og

kan generelt set støtte den foreslåede reform af bestemmelserne om horisontale
samarbejdsaftaler. ØSU finder det ikke desto mindre bekymrende, at der er tale om en
fragmenteret reform. Det ville foretrække en enkelt bredtfavnende gruppefritagelse for
horisontale aftaler, således at alle relevante aftaler får gavn af gruppefritagelsen. Endvidere
lægger ØSU vægt på følgende punkter: mulighed for efterfølgende anvendelse af horisontale
samarbejdsaftaler, som det er tilfældet med vertikale aftaler, markedsandelsgrænser, regler om
horisontale samarbejdsaftaler, der skal udformes i lyset af hvidbogen, der skal anvendes
decentralt, behovet for gennemsigtige, klare og enkle bestemmelser og tilpasning af
overgangsperioden.

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

*

*          *
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4. SEKTIONEN FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE OG
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE SPØRGSMÅL OG
BORGERRETTIGHEDER

•  Ældre arbejdstagere - SOC/039 (initiativudtalelse)
Ordfører: Gérard Dantin (Gr. II-F)

 
− Reference: Ældre arbejdstagere (initiativudtalelse)

CES 1185/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 97 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod
− Centrale punkter: ØSU bifalder Det Europæiske Råds beslutning i Lissabon om at hæve

beskæftigelsesfrekvensen til "et niveau så tæt som muligt på 70% inden 2010".

Under henvisning til de demografiske problemer, som EU på sigt vil stå over for, den aktuelle
beskæftigelsesfrekvens for de 55-64-årige, der er generelt og kontinuerligt faldende, denne
aldersgruppe, som størrelsesmæssigt stiger konstant såvel procentuelt som absolut i forhold til de
øvrige aldersgrupper, virksomhedernes og lønmodtagernes aktuelle praksis, såvel som
medlemsstaternes lovbestemte og aftalemæssige regler, vurderer ØSU, at Det Europæiske Råds
beslutning kun kan virkeliggøres, hvis der gennemføres aktioner på initiativ af EU,
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter med det formål at hæve beskæftigelsesfrekvensen
for ældre arbejdstagere.

Først og fremmest bør der ske en mentalitetsændring og en bevidstgørelse både i virksomhederne
og blandt de ansatte.

Derfor foreslår ØSU Kommissionen, at den i samarbejde med medlemsstaterne fremmer en
informations- og oplysningskampagne, som rettes mod de vigtigste aktører og samfundet
generelt, og som skal bidrage til en positiv opfattelse af den rolle, som ældre arbejdstagere kan
spille i virksomhederne og i det offentlige.

ØSU nævner desuden en række konkrete forslag, der enten stammer fra medlemsstaternes bedste
praksis af lovgivningsmæssig eller overenskomstmæssig karakter eller udspringer af ØSU's egne
overvejelser og undersøgelser eller henviser til bestemmelser udarbejdet af Det Europæiske
Institut til Forbedringer af Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin.

ØSU foreslår, at arbejdsmarkedets parter af sig selv eller på Kommissionens foranledning
indleder en social dialog, der kan føre til enten en idéudveksling, en udtalelse, anbefalinger eller
enhver anden form for konklusioner, som de måtte finde nyttige. Resultatet af denne sociale
dialog, der om nødvendigt må videreudvikles, kunne føre til en "frivillig adfærdskodeks", men
kan især bidrage til formuleringen af præcise, målrettede retningslinjer for beskæftigelsen, som
ØSU mener er det mest velvalgte instrument til at tackle problemet.

− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf.: 32.2.546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:stefania.barbesta@cese.europa.eu
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•  Lokal handling til fordel for beskæftigelsen - SOC/042
Ordfører: Gianni Vinay (Gr. II-I)

− Reference: Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Lokal handling til fordel for beskæftigelsen. Den lokale
dimension i den europæiske beskæftigelsesstrategi"

 KOM(2000) 196 endelig
 CES 1186/2000
− Resultatet af afstemningen: 103 stemmer for og 2 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU udtrykker stor tilfredshed med Kommissionens meddelelse.

Beskæftigelsespolitikken, som hidtil har været baseret på EU-, nationalt eller regionalt plan, vil
utvivlsomt blive mere effektiv med indførelsen af lokale handlingsplaner, som de mange berørte
eller potentielt berørte aktører kan identificere sig med og deltage i med udgangspunkt i deres
specifikke ansvarsområder og beføjelser. Netop for at udnytte denne handlekraft, hvorved
lokalområderne kan blive et vigtigt element i opfyldelsen af de europæiske beskæftigelsesmål,
ville det måske være en god ide at gøre det regionale plan til en form for mellemled. Man må
heller ikke overse den rolle, som sammenslutninger af lokale myndigheder og andre geografisk
eller socioøkonomisk baserede interessegrupper kan spille.

De seneste års vækst i oprettelsen af små og mellemstore selvstændige virksomheder uden for
landbruget, som har vist sig at have en stor jobskabelseskapacitet, er ubestrideligt baseret på
situationen i det respektive lokalområde og vidner således om det lokale potentiale. Det er derfor
yderst vigtigt, at der udvikles instrumenter til støtte for denne udbredte iværksætteraktivitet, især
i startfasen, men også gennem forenkling af procedurer, skattelettelser og kreditadgang.

De lokale og regionale myndigheder kan helt klart bidrage til den lokale erhvervsudvikling
gennem en mere strømlinet sagsbehandling og mindskelse af bureaukratiet, men mindst lige så
vigtigt er det generelt at lette adgangen til billigere lån, f.eks. via partnerskaber mellem det
offentlige og det private erhvervsliv.

En særlig rolle bør tilfalde erhvervsorganisationerne, som på lokalt plan kan være et værdifuldt
instrument til iværksættelse af uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer, krisestøtte, fremme af
fleksibilitet og organisatorisk støtte til små virksomheder. Arbejdsmarkedets parter kan også
tilføre en merværdi gennem regelmæssig evaluering.

Servicesektoren, især personlige, men også kollektive tjenesteydelser, har i dag det største
jobskabelsespotentiale. De mere traditionelle sektorer eller mulighederne for genoplivning af
håndværkstraditioner må dog ikke overses, ej heller de mellemstore og større virksomheder.
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Støtte til lokale beskæftigelsesinitiativer er en horisontal prioritet i ESF-forordningen, som bør
føres ud i livet. Desuden bør man undersøge muligheden for at anvende de nye
finansieringsinstrumenter til støtte i mindre format til NGO'er og lokale partnerskaber i henhold
til ESF-forordningens artikel 4, stk. 2.

− Kontaktperson: Alan Hick, kontorchef
(Tlf.: 32.2.546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden - SOC/047
Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (Gr. III-F)

− Reference: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden

 KOM(2000) 379 endelig
 CES 1189/2000
 
− Resultatet af afstemningen: enstemmigt vedtaget
 
− Centrale punkter: ØSU er yderst tilfreds med denne høringsanmodning.

ØSU har længe lagt sig i selen for at hævde og styrke social- og arbejdsmarkedspolitikkens rolle
som produktiv faktor. Det udtrykker følgelig tilfredshed med, at meddelelsen knæsætter denne
"grundidé" og opstiller den gensidige styrkelse af de økonomiske politikker og social- og
arbejdsmarkedspolitikkerne som en vigtig målsætning.

ØSU bifalder den åbne koordineringsmetode, som allerede har stået sin prøve. Det er vigtigt, at
denne metode inddrager alle de berørte aktører efter forholdsvis strukturerede og ansvarsgivende
principper. Den "åbne koordineringsmetode" må ikke reduceres til en ekspertopgave. Den skal
tilsigte at få mest muligt ud af det bidrag, som det organiserede civilsamfunds aktører "i marken"
er i stand til at levere.

ØSU tilslutter sig fuldt og helt målsætningerne vedrørende beskæftigelse og kvalitet i arbejdet.
Deres gennemførelse forudsætter gensidigt anerkendte kvantitative og kvalitative indikatorer.
ØSU har allerede slået til lyd for, at arbejdsmarkedets parter inddrages effektivt i udviklingen af
nationale planer.

ØSU er helt indforstået med, at Kommissionen lægger vægt på "den sociale dialog" som redskab
til at modernisere de aftalemæssige forhold, tilpasse arbejdets tilrettelæggelse og skabe en
fungerende balance mellem fleksibilitet og sikkerhed. ØSU bifalder tanken om at opfordre
arbejdsmarkedets parter til at iværksætte egne initiativer inden for deres respektive
ansvarsområder.

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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Omtalen af lovforslag om bekæmpelse af forskelsbehandling og den umiddelbart forestående
vedtagelse af charteret om grundlæggende rettigheder hilses velkommen. Dette charter bør
"ikke blot være en højtidelig erklæring, men udgøre en virkelig politisk, social og
samfundsmæssig forpligtelse".

ØSU tilslutter sig fuldt og helt Kommissionens ønske om at forberede EU's udvidelse med
udgangspunkt i en velafbalanceret økonomisk og social udvikling. Kommissionens forsøg på at
fremme den sociale og civile dialog i disse lande må ledsages af en mobilisering af alle berørte
aktører. ØSU kan fortsat spille en nøglerolle på dette område.
ØSU konstaterer med tilfredshed, at der nu er fastlagt en mere præcis beskæftigelsespolitisk
retningslinje, som kræver en større indsats og mere ansvarlighed med henblik på fremme af
beskæftigelsen af ældre arbejdstagere.

ØSU bifalder, at sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen også indgår i en af de
beskæftigelsespolitiske retningslinjer. ØSU beklager imidlertid, at den foreliggende social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden ikke i højere grad fokuserer på sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen.

− Kontaktperson: Alan Hick, kontorchef
(Tlf.: 32.2.546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Bekæmpelse af social udstødelse - SOC/048
Ordfører: Giacomina Cassina (Gr. II-I)
Medordfører: Soscha zu Eulenburg (Gr. III-D)

− Reference: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et
fællesskabshandlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af
social udstødelse
KOM(2000) 368 endelig

 CES 1187/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 99 stemmer for, 2 imod og 2 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU forstår, at Kommissionen indtager en forsigtig holdning i programmet,

men beklager, at programmet indholds- og finansieringsmæssigt ikke i tilstrækkelig grad
udnytter det gunstige klima, som beslutningerne i Lissabon har skabt.

ØSU mener, at den sociale udstødelses omfang og udvikling i EU sammen med risikoen for at
skabe nye tilfælde af udstødelse burde have ført til mere modige beslutninger på mindst fire
områder:

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− bedre og anderledes prioritering, herunder udvikling af nyskabende og konkrete initiativer og
fremgangsmåder,

 
− forøgelse og anderledes fordeling af ressourcerne,
 
− hensyntagen til social samhørighed i alle EU-beslutninger og EU-politikker,
 
− en klarere opfordring til medlemsstaterne om at udarbejde planer, der bekæmper social

udstødelse.

Det bør tydeligt nævnes, at alle programmer under Den Europæiske Socialfond skal undersøges
for deres overensstemmelse med målet om social samhørighed.
Programmet henvender sig til EU-myndighederne, medlemsstaterne, de regionale og lokale
forvaltninger, arbejdsmarkedets parter og de ikke-statslige organisationer, som arbejder med
udstødte på alle niveauer, men også de udstødte og fattige selv, som bør få mulighed for at
organisere sig og deltage i programmet.

ØSU deler ikke Kommissionens positive vægtning af "undersøgelser" og "forskning". Denne del
af programmet, som tilføres store midler, risikerer at føre til spredning af midlerne uden garanti
for, at det giver positive resultater i den konkrete bekæmpelse af udstødelse. ØSU påpeger bl.a.,
at man først bør se på omfanget og kvaliteten af de allerede foreliggende undersøgelser på
området.

ØSU vil i denne sammenhæng i samarbejde med Regionsudvalget undersøge, om det er muligt at
etablere et organ for observation, kontakt, overvågning og støtte med deltagelse af de relevante
europæiske ngo-netværk og Europa-Parlamentet

− Kontaktperson: Alan Hick, kontorchef
(Tlf.: 32.2.546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Retningslinjerne for beskæftigelsen 2000 - SOC/050
Ordfører: Wilfried Beirnaert (Gr. I-B)

− Reference: Kommissionens forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitik i 2001

 KOM(2000) 548 endelig
 CES 1188/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 104 stemmer for og 2 hverken for eller imod

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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− Centrale punkter: Efter ØSU's mening kan regeringerne fokusere deres politikker på fremme af

beskæftigelsen ved at fremlægge en række forslag:
 
− en samlet økonomisk politik,
 
− tilvejebringelse af gunstige betingelser for investeringer og for styrkelse af den interne

efterspørgsel,
 
− moderate lønstigninger og differentierede lønsystemer, med fastholdelse af

lønoverenskomsterne som regulerende element på arbejdsmarkedet,
 
− reduktion af arbejdskraftomkostningerne via nedsættelse af de lovbestemte sociale bidrag,
 
− en kombination af aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger og incitamenter til at søge

arbejde,
 
− strukturreformer af økonomien for at øge konkurrenceevnen.
For at nå målet om at øge beskæftigelsesfrekvensen til 70% fra nu af og indtil 2010 stilles
medlemslandene over for nødvendigheden af at investere mere i uddannelse af arbejdstagere og
arbejdssøgende ved hjælp af livslang læring. ØSU understregede, at det er af stor betydning, at
kvinder i højere grad får adgang til ny teknologi. Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen sker til
dels også gennem en øgning af beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere. Det er med
tilfredshed, at ØSU kan konstatere, at Kommissionen i retningslinje 3 foreslår positive
særforanstaltninger for at bevare ældre arbejdstageres arbejdsevne og kvalifikationer, indføre
fleksible arbejdsordninger og skabe øget bevidsthed hos arbejdsgiverne om ældre arbejdstageres
potentiale.

ØSU tilslutter sig fuldt ud en politik, der bekæmper diskrimination af disse gruppers adgang til
arbejdsmarkedet. Alle levende kræfter bør slutte sig til denne åbne arbejdsmarkedspolitik.

ØSU insisterer på afskaffelsen af de barrierer, der hindrer nye virksomheder i at starte op og
udvikle sig. Reduktionen af skatter og skattelignende afgifter er en vigtig faktor til fremme af
beskæftigelsen.

ØSU deler Kommissionens opfattelse, at søjlen "tilpasningsevne" bør gøres til genstand for
særlig opmærksomhed fra medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter, hvis betydningsfulde
rolle Kommissionen med rette understreger.

I sin udtalelse om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladserne vurderede ØSU, at
spørgsmålet om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladserne bør indarbejdes i en af
retningslinjerne for beskæftigelsen. ØSU noterer med tilfredshed, at Kommissionen har taget
hensyn hertil i sine forslag.
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ØSU vurderer, at retningslinjerne bør afspejle konklusionen fra topmødet i Lissabon, der
opfordrede til at fremme lige muligheder i alle dets aspekter, især ved at forbedre mulighederne
for at forene arbejde og familieliv.

ØSU konstaterer, at på trods af, at EU-institutionerne finder det vigtigt at involvere
arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsesprocessen, herunder ikke blot i forberedelsen og
implementeringen af de nationale handlingsplaner for beskæftigelse, viser det sig, at
arbejdsmarkedet i praksis ikke inddrages lige meget i alle medlemsstater.

− Kontaktperson: Alan Hick, kontorchef
(Tlf.: 32.2.546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

Samkvemsret - SOC/052
Ordfører: Daniel Retureau (Gr. II-F)

− Reference: Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på Rådets forordning om gensidig
fuldbyrdelse af afgørelser om samværsret

 9735/2000 JUSTCIV 75
 CES 1190/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 106 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: Forslaget til forordning giver grundlag for at lette udøvelsen af

samværsretten, alt imens det hindrer, at barnet bliver offer for en konflikt mellem forældre, der
bor i forskellige medlemslande.

ØSU er altså generelt tilfreds med forordningens bestemmelser til beskyttelse af barnets
interesser og forældrenes rettigheder, som især sikrer hurtige retsmidler, der respekterer
princippet om, at begge parter skal høres.

ØSU opfordrer dog til, at barnets ret til at blive hørt af dommeren tolkes så bredt som muligt, og
at dets synspunkter rent faktisk tages i betragtning. Barnet skal derudover have mulighed for at
kunne forsvare sine egne interesser ved personlig repræsentation.

Endelig beklager ØSU dybt, at samarbejdet inden for civile anliggender kendetegnes af en
ekstrem tilbageholdenhed, og at man indtil nu kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med
familieretten, således at rettighederne for "papirløse" familier og børn født uden for ægteskab
ikke anerkendes og gennemføres på fællesskabsniveau.

− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tlf.: 32.2.546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

mailto:alan.hick@cese.europa.eu
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5. SEKTIONEN FOR EKSTERNE FORBINDELSER

•  Miljø og bæredygtig udvikling - REX/042
Ordfører: Lutz Ribbe (Gr. III-D)

− Reference: Integrering af miljø og bæredygtig udvikling i politikken for økonomisk samarbejde
og udviklingssamarbejde

 KOM(2000) 264 endelig
 CES 1191/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 83 stemmer for og 6 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: ØSU hilser Kommissionens meddelelse velkommen. Den viser, at

Kommissionen bestræber sig på at gennemføre Amsterdam-traktatens og Cardiff-topmødets
bestemmelser, og præciserer desuden, at der stadig er mange mangler, der skal udbedres på dette
område.

ØSU betragter den globale udvikling og den stadig større afstand mellem fattig og rig med
bekymring. Miljøsituationen er naturligvis meget forskellig fra det ene udviklingsland til det
andet og fra region til region, men må i mange tilfælde betegnes som dramatisk.

ØSU pointerer, at miljøbeskyttelse ikke fungerer, hvis den kun beordres ovenfra. Den giver først
resultater, når samfundet står bag, når befolkningen forstår og accepterer de forskellige
foranstaltninger og måske endda kræver flere indført. Man bør derfor fremover være endnu mere
opmærksom på fuldt ud at inddrage offentligheden og det organiserede civilsamfund i
udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af udviklingsstrategier, især vedrørende miljø og
bæredygtig udvikling.

− Kontaktperson: Jean-François Bence
(Tlf.: 32.2.546 9399 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int)

*
*          *

mailto:jean-francois.bence@cese.europa.eu
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6. UNDERUDVALG

•  Strategiske mål 2000-2005 - "Udformning af det ny Europa" (initiativudtalelse)
Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (Gr. I-E)

− Reference: Kommissionens meddelelse strategiske mål 2000-2005 "Udformning af det ny
Europa"

 KOM(2000) 154 endelig
 CES 1198/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 59 stemmer for, 7 imod og 1 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: Man har besluttet især at behandle spørgsmålet om udvikling af nye

beslutningsstrukturer i EU. ØSU bifalder, at Kommissionen har taget initiativ til at forberede sig
på de udfordringer, der er forbundet med at føre EU ind i det 21. århundrede og at sætte Unionen
i stand til at modstå de trusler og udnytte de muligheder, som den vil blive konfronteret med i
årene fremover.

ØSU støtter Kommissionens synspunkt, at en af de største, mest presserende, mest påkrævede og
vanskeligste udfordringer er at overvinde de europæiske borgeres manglende entusiasme for det
europæiske projekt.

ØSU mener, at dets styrkeposition, der ligger i, at det som økonomisk aktør og part i det sociale
netværk har et løbende kendskab til borgernes behov, ikke udnyttes i tilstrækkelig grad eller på
et tilstrækkelig tidligt stadie i Kommissionens økonomiske og sociale initiativer. ØSU har, i kraft
af årelange erfaringer, forudsætningerne for og er parat til i samarbejde med de vigtigste
repræsentanter for det organiserede civilsamfund at udarbejde forslag til, hvordan man kan
styrke den demokratiske proces og fremlægge disse forslag for Kommissionen.

ØSU foreslår, at der i hvidbogen sættes fokus på forbindelserne mellem EU's institutioner og
organer og civilsamfundets organisationer, på formuleringen af fremtidens politiske
indsatsområder og på forbedringen af beslutningsprocedurerne i retning af inddragelse af flere.
Der skal også sættes en debat i gang om, hvordan man kan strukturere en civil dialog, der
omfatter alle interesser, og samtidig undgå, at den sammenblandes med den sociale dialog. ØSU
vil i denne forbindelse pege på den måde, hvorpå det selv løser konflikter mellem modstridende
interesser, nemlig ved at nå frem til et kompromis på grundlag af dialog og sagkundskab. ØSU
ønsker på baggrund af sine særlige forudsætninger at blive hørt om de problemer, som
Kommissionen søger en konkret løsning på under udarbejdelsen af hvidbogen. ØSU kan give et
værdifuldt bidrag gennem sonderende udtalelser, høringer og andre, endnu ikke fastlagte,
aktiviteter.

− Kontaktperson: Verónica Tomei
             (Tlf.: 32.2.546 9866 - e-mail: veronica.tomei@esc.eu.int)

mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu
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•  Nye færdigheder, nye arbejdspladser (initiativudtalelse)
Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Gr. II-D)
Medordfører: Peter Morgan (Gr. I-UK)

− Reference: Nye færdigheder, nye arbejdspladser
 CES 1194/2000
 
− Resultatet af afstemningen: 83 stemmer for, 23 imod og 6 hverken for eller imod
 
− Centrale punkter: I konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23.-24. marts i Lissabon

opstilles et nyt strategisk mål for EU for det næste tiår, nemlig "at blive den mest
konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe
holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed."
(Formandskabets konklusioner, punkt 5).

I forbindelse med det franske formandsskab har formanden for det franske Økonomiske og
Sociale Råd, Jacques Dermagne, foreslået ØSU's formand at afholde en fælles konference i Paris
den 8. november om temaet "Ny viden, nye arbejdspladser".

Med initiativudtalelsen ønsker ØSU at yde et vigtigt bidrag på dette område, som det franske
formandskab prioriterer højt, for dermed at påvirke EU's arbejdsprogram. ØSU søger hermed at
understrege de rådgivende nationale og europæiske organers rolle i forbindelse med de
samfundspolitiske spørgsmål, der er af betydning for EU's fremtid og følgende kan bl.a.
fremhæves:

Den hurtige udvikling i videnssamfundet påvirker alle økonomiske sektorer, organisations- og
arbejdsstrukturer samt arbejdsbetingelser og ansættelsesvilkår. Den påvirker i høj grad de
økonomiske, sociale og kulturelle ændringer i samfundet.

Trekløveret teknologi, medier og telekommunikation (TMT) gennemsyrer alle områder, selv om
der stadig er mange erhverv og aktiviteter, hvor de ikke anvendes direkte.

Videnssamfundet åbner store muligheder for nye organisatoriske former. Vi kan udnytte
mulighederne for innovation i økonomien og i samfundet effektivt og socialt ansvarligt, hvis vi
sammen sætter ind på, at den enkelte bibringes bedre og bredere kvalifikationer.

Alle skal have et grundlæggende og bredt kendskab til TMT på samme måde som skrivning,
læsning og regning. For at optimere de menneskelige ressourcers præstationer har vi brug for
uddannelsessystemer fra folkeskolen til de videregående uddannelser, der tilbyder uddannelse i
overensstemmelse med videnssamfundet. Virksomhederne skal investere i menneskelige
ressourcer gennem udvikling og uddannelse af deres personale.
De krav, der stilles af videnssamfundet, øger behovet for en aktiv, fremsynet
beskæftigelsesstrategi, der støttes af de væsentligste aktører i økonomien og samfundet.
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Ny viden samt tekniske og sociale nyskabelser skal gå hånd i hånd for at fremme et lærende
samfund, lærende virksomheder og en lærende arbejdsplads.

Nye organisations- og ledelsesprincipper er mere proces- end statusorienterede.
Arbejdsrelationerne er mere direkte, holdorienterede og kræver personligt initiativ og ansvar. Det
bliver stadig vigtigere, at arbejdstagere inddrages i organiseringen af arbejdet.

Udbredelsen af nye arbejdsformer og nye modeller for forening af erhvervsarbejde, uddannelse,
familieliv og sociale aktiviteter kræver en tilpasning af arbejdsretten og socialsikringen.

Det sociale sikringssystem skal fornys og tilpasses en fleksibel arbejds- og livsstil. For at
modvirke den diskrimination og udstødelse af visse grupper, der kan opstå i videnssamfundet,
skal alle grupper inddrages i udviklingen af informationssamfundet. Social udstødelse skal
undgås, således at innovationstempoet og den fremtidige velstand ikke hindres, og den sociale
samhørighed ikke bringes i fare.

Sideløbende med arbejdsorganisationen ændres forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstagere.
Der er et større behov for fælles initiativer fra arbejdsmarkedsparternes side for at sikre, at
overgangen til videnssamfundet både fremmer konkurrenceevnen og den sociale samhørighed.

Europa vil helt sikkert være på vindersiden, hvis der i samarbejde med aktørerne i det
økonomiske og sociale liv kan skabes en ny balance mellem markedskræfterne og de vigtige
opgaver, der fortsat påhviler staten.

− Kontaktperson: Fritz Rath
             (Tlf.: 32.2.546 9250 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int)

* * *

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

Navn Emne Udvalg Dato Dok.

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Handelssamarbejde:
Præferenceordning for Balkan
udvides til Makedonien og
Jugoslavien (Ændr. forord. (EØF)
2007/2000

AFET (M) 27.11.00

J.J. LAGENDIJK
(VERTS/ALE)

Samarbejdsaftale mellem EF og
Makedonien: Suspension af
handelsbestmmelser og
ledsageforanstaltninger+

AFET (M) 27.11.00

GRUPPE
ELDR

Asyl: Tildeling og fratagelse af
flygtningestatus, minimumsstandarder
for procedurer

AFET (M) 27.11.00

IZQUIERDO
ROJO
(PSE)

Nødder: Forbedring af kvalitet og
fremme af afsætning, videreførelse i
et år (Forslag til forordning)

AGRI (K) 23.11.00 C5-0533/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP
(PSE)

Fælles fiskeripolitik: Kontrolordning,
tilskud fra Fællesskabet

BUDG (M) 23.11.00 C5-0583/00

FÄRM
(PSE)

Handelssamarbejde:
Præferenceordning for Balkan
udvides til Makedonien og
Jugoslavien (Ændr. forord. (EØF)
2007/2000

BUDG (M) 23.11.00

FÄRM
(PSE)

Samarbejdsaftale mellem EF og
Makedonien: Suspension af
handelsbestmmelser og
ledsageforanstaltninger

BUDG (M) 23.11.00

MULDER
(ELDR)

Sukker: Fælles markedsordning
(Forord. (EF) nr. 2038/1999)

BUDG (M) 23.11.00 C5-0534/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

TURCHI
(UEN)

Civilbeskyttelse: Fællesskabsordning
for koordinering af indsatsen i
katastrofetilfælde

BUDG (M) 23.11.00 C5-0543/00

WENZEL-
PERILLO
(PPE-DE)

Forbindelserne mellem EF og USA:
Samarbejdsprogrammet inden for
højere uddannelse og
erhvervsuddannelse, forlængelse

BUDG (M) 23.11.00

DELL'ALBA
(NI)

Omarbejdning af finansforordningen BUDG (K) 23.11.00 C5-0627/00

PERRY
(PPE-DE)

Decharge 1999: EF's almindelige
budget - øvrige sektioner, CEDEFOP
og Dublin-Instituttet

CULT (M) 23.11.00 C5-0312/00

PERRY
(PPE-DE)

Forbindelserne mellem EF og USA:
Samarbejdsprogrammet inden for
højere uddannelse og
erhvervsuddannelse, forlængelse

CULT (K) 23.11.00

ZORBA
(PSE)

Aftale mellem EF og Canada om
højere uddannelse og
erhvervsuddannelse

CULT (K) 23.11.00

GRUPPE
GUE-NGL

Generelle toldpræferencer: Varer med
oprindelse i de mindst udviklede
lande, 1.7.99-31.12.2001 (Ændr.
forord. 2820/98)

DEVE (K) 22.11.00

RADWAN
(PPE-DE)

Tvangslikvidation af
forsikringsselskaber

ECON (K) 28.11.00 C2-0208/86

BOWE
(PSE)

Decharge 1999: EF's almindelige
budget

ENVI (M) 21.11.00 C5-0310/00

GROSSETÊTE
(PPE-DE)

Sikkerhed til søs, forebyggelse af
forurening fra skibe (Ændr. forord.
EØF nr. 613/91 og 2978/94)

ENVI (M) 21.11.00 C5-0475/00

KRONBERGER
(NI)

Energieffektivitet: Handlingsplan ENVI (M) 21.11.00 C5-0567/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Civilbeskyttelse: Fællesskabsordning
for koordinering af indsatsen i
katastrofetilfælde

ENVI (K) 21.11.00 C5-0543/00

PAULSEN
(ELDR)

Veterinærkontrol: krav for så vidt
angår animalske produkter( Ændr. dir.
90/425/EØF og 92/118/EØF)

ENVI (K) 21.11.00 C5-0538/00

PAULSEN
(ELDR)

Dyresundhed: Sundhedsbestemmelser
for animalske biprodukter, som ikke
er bestemt til konsum

ENVI (K) 21.11.00 C5-0539/00

GRÖNER
(PSE)

Decharge 1999: EF's almindelige
budget

FEMM (M) 22.11.00 C5-0310/00

SÖRENSEN
(VERTS/ALE)

Asyl: Tildeling og fratagelse af
flygtningestatus, minimumsstandarder
for procedurer

FEMM (M) 22.11.00

AVILES PEREA
(PPE-DE)

Kvindernes rolle i forbindelse med
globaliseringen

FEMM (K) 22.11.00

GRUPPE
PPE-DE

Vandpolitik: Prissætning med sigte på
større bæredygtighed i brugen af
vandressourcer

ITRE (M) 23.11.00 C5-0634/00

GRUPPE
ELDR

Konkurrence: Gennemførelse af
traktatens artikel 81 og 82 (Ændr.
forord. (EØF) 1017/68, 2988/74,
4046/86, 3975/87)

ITRE (M) 23.11.00 C5-0527/00

GRUPPE
PSE

Sukker: Fælles markedsordning
(Forord. (EF) nr. 2038/1999)

ITRE (M) 23.11.00 C5-0534/00

FLESCH
(ELDR)

Internettet: Domænenavnssystemet,
oprettelse af .EU som topdomæne

ITRE (K) 23.11.00 C5-0568/00

BRADBOURN
(PPE-DE)

Personbefordring med jernbane, advej
og indre vandveje: Krav vedrørende
offentlig trafikbetjening

JURI (M) 22.11.00 C5-0326/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

McCARTHY
(PSE)

Elektronisk kommunikation:
Tilladelser for elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester

JURI (M) 22.11.00 C5-0440/00

TITLEY
(PSE)

Europæiske samarbejdsudvalg:
gennemførelse af dir. 94/45/EF

JURI (M) 22.11.00 C5-0437/00

MARINHO
(PSE)

Retligt samarbejde: Bevisoptagelse i
sager om civile og kommercielle
spørgsmål

JURI (K) 22.11.00 C5-0519/00

PALACIO
VALLELERSUNDI
(PPE-DE)

Interinstitutionel aftale om en mere
struktureret omarbejdningsteknik

JURI (K) 22.11.00 C5-0588/00

ZIMERAY
(PSE)

Anmodning om ophævelse af
Sichrovskys immunitet

JURI (K) 22.11.00 IMM002237

ZIMERAY
(PSE)

Anmodning om ophævelse af
Voggenhubers immunitet

JURI (K) 22.11.00 IMM002238

JOVÉ PERES
(GUE/NGL)

Fælles fiskeripolitik: Kontrolordning,
tilskud fra Fællesskabet

PECH (K) 28.11.00 C5-0583/00

McCARTIN
(PPE-DE)

Fiskeriforvaltning: Kontrol i det
nordøstlige Atlanterhav, multilateralt
samarbejde (Ændr. forord. (EØF) nr.
2791/EF)

PECH (K) 28.11.00 C5-0584/00

NICHOLSON
(PPE-DE)

Bevarelse af fiskeressourcer:
Genopbygning af torskebestanden i
Det Irske Hav - foranstaltninger i
2001

PECH (K) 28.11.00

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA
(PPE-DE

Bestande af stærkt vandrende
fiskearter

PECH (K) 28.11.00 C5-0556/00

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ
(GUE/NGL)

Respekten for menneskerettighederne
i Den Europæiske Union (2000)

PETI (M) 28.11.00 C5-0536/00
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Navn Emne Udvalg Dato Dok.

BAKOPOULOS
(GUE/NGL)

Energieffektivitet: Handlingsplan RETT (M) 21.11.00 C5-0567/00

G. COLLINS
(UEN)

Luftfart: Beskyttelse af luftpassagerer RETT (K) 21.11.00 C5-0635/00

MEIJER
(GUE/NGL)

Personbefordring med jernbane, advej
og indre vandveje: Krav vedrørende
offentlig trafikbetjening

RETT (K) 21.11.00 C5-0326/00

* * *
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OFFICIELLE DOKUMENTER
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene:
Landbrugssektoren i Den Europæiske Union - bomuld

BUDG
AGRI

SEC (00) 1630
endel.

Rådets afgørelse om fastsættelse af de flerårige finansielle
retningslinjer for forvaltningen af midlerne i "EKSF under
afvikling"

CONT
ITRE

BUDG

COM (00) 520
endel.

Rådets afgørelse om fastsættelse af de flerårige tekniske
retningslinjer for Kul- og stålforskningsfondens
forskningsprogram

BUDG
CONT
ITRE

COM (00) 521
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Hurtigt indgreb mod overførbare sygdomme inden for rammerne
af fattigdomslempelse

AFET
ITRE
DEVE

COM (00) 585
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Det rådgivende Udvalg for
EKSF og Regionsudvalget: "Fremtiden for den strukturerede
dialog efter EKSF-traktatens udløb"

BUDG
ITRE
AFCO
EMPL

COM (00) 588
endel.

Europa-Kommissionen: Beretning om EURES-aktiviteterne
1998-1999 "Mod et integreret europæisk beskæftigelsesmarked:
Hvad EURES kan bidrage med"

EMPL COM (00) 607
endel.

Beretning fra Kommissionen til Budgetmyndigheden om
situationen pr. 30. Juni 2000 vedrørende garantier opført på det
almindelige budget

CONT
BUDG

COM (00) 611
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet,
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Realisering af det europæiske forskningsrum: Retningslinjer for
EU's indsats inden for forskning (2002-2006)

CULT
FEMM
ITRE

COM (00) 612
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Gennemførelse af Fællesskabets strategi for nedbringelse af
bilers CO2-emissioner Første årsberetning om strategiens
effektivitet

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 615
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet
om gennemførelsen af aftalen mellem De Europæiske
Fællesskaber og regeringen for Amerikas Forenede Stater om
anvendelsen af deres konkurrencelovgivning - 1. januar 1999 til
31. december 1999

ITRE COM (00) 618
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og
Det Økonomiske og Sociale Udvalg Den fremtidige udvikling for
den sociale beskyttelse på lang sigt: Sikre og bæredygtige
pensioner

ECON
JURI

FEMM
EMPL

COM (00) 622
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det
Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads
aktiviteter

LIBE COM (00) 625
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Gennemgang af Auto-Oil II-
programmet

ITRE
RETT
ENVI

COM (00) 626
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: EU's olieforsyning ECON
RETT
ITRE

COM (00) 631
endel.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om
vurderingen af programmet for specifikke foranstaltninger og
aktioner til at forbedre adgangen til Japan for varer og
grænseoverskridende tjenesteydelser fra Den Europæiske Union

CONT
ITRE

COM (00) 638
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne Henvisning Dok.

Ændret forslag til Rådets direktiv om ret til familiesammenføring JURI
LIBE

COM (00) 624
endel.
CNS990258

Ændret forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets
handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling 2001-
2006

AFET
BUDG
JURI

EMPL
AFCO
FEMM
CULT
ITRE
LIBE

COM (00) 649
endel.
CNS990251

Ændret forslag til Rådets direktiv om generelle
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv

AFET
BUDG
LIBE
JURI

FEMM
CULT
ITRE
EMPL

COM (00) 652
endel.
CNS990225

* * *
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TEGNFORKLARING

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

ændringsforslag til Rådets fælles holdning

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

Generaldirektoratet for Udvalg og Delegationer

OVERSIGT OVER EUROPA-
PARLAMENTETS ARBEJDE
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Mødeperioden fra den 23. til den 27. oktober 2000

Strasbourg

Oversigt over
vedtagne beslutninger og afgørelser,

forhandlede temaer på plenarmødet og Kommissionens reaktion
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le globe en séance

Forslag til budget 2001
EKSF-budget 2001
Interinstitutionel aftale om
finansieringsoversigter

Serbien

Kosovo: finansiel
bistand

Albanien:
handlingsplan

EF/Bulgarien/Ungarn:
vejgodstransport

Hongkong

Torsk i Det
Irske Hav

Det Europæiske Råds
uformelle møde i
Biarritz

Spanien: oversvømmelser
- terrorisme

Norditalien:
oversvømmelser

Marokko: fiskeriaftale
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Vedtagne lovgivningsmæssige ændringsforslag

0 10 20 30 40 50 60 70

ITRE A5-0298/2000
Clegg

AFET A5-0286/2000
Bonino

RETT A5-0085/2000
Mastorakis

FEMM A5-0294/2000
Eriksson

EMPL A5-0295/2000
Cocilovo

PECH A5-0276/2000
Nicholson

AGRI A5-0273/2000
Jové Peres 

Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance

commission: am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Forberedende dokumenter

Titel Stiller Ordfører Mødedokument Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

EF-strategi for hormonsystemforstyrrende
stoffer - en række stoffer, der mistænkes for
at forstyrre hormonsystemet hos mennesker
og vilde dyr og planter

ENVI Lund A5-0197/2000 2000/2071 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

.../... 25-okt-00 26-okt-00

EU's politikker og foranstaltninger til
reduktion af drivhusgasemissionerne: Mod et
europæisk klimaændringsprogram

ENVI Moreira da
Silva

A5-0270/2000 2000/2103 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Kommissionens grønbog om handel med
emissioner af drivhusgasser inden for Den
Europæiske Union

ENVI Moreira da
Silva

A5-0271/2000 2000/2104 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Kommissionens hvidbog om
fødevaresikkerhed

ENVI Bowis A5-0272/2000 2000/2082 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

.../... 25-okt-00 25-okt-00

Udkast til handlingsplan for Albanien og
naboregionen

LIBE Karamanou A5-0287/2000 2000/2158 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

.../... 25-okt-00 26-okt-00

Tættere samarberjde AFCO Gil-Robles
Gil-Delgado

A5-0288/2000 2000/2162 INI beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00
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Titel Stiller Ordfører Mødedokument Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Konstitutionalisering af traktaterne AFCO Duhamel A5-0289/2000 2000/2160 INI beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00

En social- og arbejdsmarkedspolitisk
dagsorden

EMPL Van Lancker A5-0291/2000 2000/2219 COS beslutning vedtaget
med

ændringsforslag

23-okt-00 23-okt-00 25-okt-00
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II. Lovgivningsmæssige procedurer
Tegnforklaring:
***III: Forlig - ***II : Fælles beslutningstagning – andenbehandling - ***I : Fælles beslutningstagning – førstebehandling - *** : Procedure med
samstemmende udtalelse - *: Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedokument

Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 93/42/EØF for så vidt angår medicinsk
udstyr, som indeholder stabile produkter af humant blod
eller plasma

ENVI 1995/0013B
A5-0268/2000
Trakatellis

***II fælles holdning
godkendt

…/… …/… 24-okt-00

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

RETT 1999/0264
A5-0085/2000
Mastorakis

***I forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning vedtaget

…/… …/… 25-okt-00

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktion mod
personelminer

AFET 2000/0062
A5-0286/2000
Bonino

***I forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 25-okt-00 25-okt-00

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til
abonnentnet

ITRE 2000/0185
A5-0298/2000
Clegg

***I forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 25-okt-00 26-okt-00
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Titel Stiller: Reference
Mødedokument

Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om
bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af
kombineret transport

RETT 1999/0266
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning vedtaget

…/… …/… 25-okt-00

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om
bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af
kombineret transport

RETT 1999/0268
A5-0278/2000
Hatzidakis

*** forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning vedtaget

…/… …/… 25-okt-00

Rådets afgørelse om et flerårigt program til fremme af
initiativ og iværksætterånd (2001-2005)

ITRE 2000/0107
A5-0267/2000
Monfort

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 26-okt-00 26-okt-00

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

ITRE 2000/0108
procedure uden
betænkning

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning vedtaget

…/… …/… 25-okt-00

Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske
Fællesskabs vegne af tungmetalprotokollen af 1998 til
1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening
over store afstande

ENVI 2000/0082
procedure uden
betænkning

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning vedtaget

…/… …/… 24-okt-00

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
3448/93 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter

AGRI 1999/0284
A5-0228/2000
Souchet

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 20-sep-00 24-okt-00

Rådets direktiv om ændring af direktiv 68/193/EØF om
handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

AGRI 2000/0036
A5-0195/2000
Klass

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 23-okt-00 24-okt-00
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Titel Stiller: Reference
Mødedokument

Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager, forordning (EF) nr. 2201/96 om den fælles
markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager og
forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for
producenter af visse citrusfrugter

AGRI 2000/0191
A5-0273/2000
Jove Peres

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Rådets forordning om yderligere tekniske foranstaltninger
til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav

PECH 2000/0071
A5-0276/2000
Nicholson

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Rådets beslutning om støtteprogrammet til Fællesskabets
rammeprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000
art 62
Eriksson

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitik i 2001

EMPL 2000/0225
A5-0295/2000
art 62
Cocilovo

* forslag til
lovgivningsmæssig
beslutning ændret

…/… …/… 24-okt-00
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III. Ændringsforslag til lovgivningsmæssige procedurer

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
adgang til abonnentnet

2000/0185 ITRE A5-0298/2000 Clegg 18 18 0 0 0 13 4 1

Rådets beslutning om støtteprogrammet til
Fællesskabets rammeprogram for ligestilling mellem
mænd og kvinder (2001-2005)

2000/0143 FEMM A5-0294/2000 Eriksson 49 48 3 0 1 8 22 16

Rådets beslutning om retningslinjer for
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik i 2001

2000/0225 EMPL A5-0295/2000 Cocilovo 1 1 0 0 0 1 0 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktion
mod personelminer

2000/0062 AFET A5-0286/2000 Bonino 30 30 0 1 0 9 20 0

Rådets forordning om yderligere tekniske
foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden i
Det Irske Hav

2000/0071 PECH A5-0276/2000 Nicholson 4 4 0 0 0 2 2 0

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager, forordning (EF) nr. 2201/96 om den
fælles markedsordning for forarbejdede frugter og
grøntsager og forordning (EF) nr. 2202/96 om en
støtteordning for producenter af visse citrusfrugter

2000/0191 AGRI A5-0273/2000 Jové Peres 61 62 1 0 0 17 41 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring
af Rådets direktiv 93/42/EØF for så vidt angår
medicinsk udstyr, som indeholder stabile produkter af
humant blod eller plasma

1995/0013B ENVI A5-0268/2000 Trakatellis 0 0 0 0 0 0 0 0
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Rådets afgørelse om et flerårigt program til fremme
af initiativ og iværksætterånd (2001-2005)

2000/0107 ITRE A5-0267/2000 Montfort 58 61 4 1 0 31 21 5

Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
3448/93 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter

1999/0284 AGRI A5-0228/2000 Souchet 7 7 0 0 0 3 4 0

Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske
Fællesskabs vegne af tungmetalprotokollen af 1998
til 1979-konventionen om grænseoverskridende
luftforurening over store afstande

2000/0082 ENVI C5-0358/2000 Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0

Rådets direktiv om ændring af direktiv 68/193/EØF
om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

2000/0036 AGRI A5-0195/2000 Klass 26 25 8 0 0 3 22 0

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

2000/0108 JURI C5-0316/2000 Medina Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1999/0264 RETT A5-0085/2000 Mastorakis 1 1 0 0 0 0 1 0
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IV. Retsakter med finansielle virkninger, der er henvist til EP

Titel Reference meddelt
på mødet

den

korr. udvalg retslig ramme finansiering finansiel
program-
mering -

kontering

regn-
skabsår -
kontering

-

bemærkninger

Rådets forordning om bistand til
Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kroatien, Forbundsrepublikken
Jugoslavien og Den Tidligere
Jugoslrådg. udv.ke Republik
Makedonien samt om ændring af
forordning (EØF) nr. 3906/89,
afgørelse 97/256/EØF og
forordning (EØF) nr. 1360/90

2000/0111 23-okt-00 ITRE ændring af
eksisterende
forordning

over EU-
budgettet

ACT-EXT 2000+n KOMM: vedtagelse af retningslinjer for
reformen af den eksterne bistandsforvaltning for
at opnå en langt hurtigere, bedre og synligere
bistand medfører, at de retslige rammer for
planlægning og for udvalgsarbejdet (komitologi)
må ændres.

Rådets forordning om Det
Europæiske
Genopbygningsagentur

2000/0112 23-okt-00 AFET ændring af
eksisterende
forordning

kan medføre
finansiering over

EU-budgettet

ACT-EXT 2000+n KOMM: Erfaringerne siden agenturet begyndte
sit arbejde i februar 2000 viser, at
beslutningstagningsmekanismerne for
genopbygningsprogrammerne bør gøres
hurtigere og mere driftsrelaterede.

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

2000/0252 27-okt-00 AGRI forlængelse af
retsinstrument

samfinansiering AGRI 2000+n KOMM: EU's udgifter på dette punkt har i
perioden 1990-1999 beløbet sig til 725 mio.€.
Udgifter til planer, der endnu ikke nået til
udbetaling og opført på budgettet i perioden
2000-2006 udgør yderligere 250 mio. €.
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Titel Reference meddelt
på mødet

den

korr. udvalg retslig ramme finansiering finansiel
program-
mering -

kontering

regn-
skabsår -
kontering

-

bemærkninger

Rådets forordning om den fælles
markedsordning for sukker

2000/0250 27-okt-00 AGRI forlængelse og
ændring af

retsinstrument

over EU-
budgettet

AGRI 2001+n Den nugældende ordning for sukker gælder frem
til juli 2001. Rådet skal træffe afgørelse efter at
have indhentet Parlamentets udtalelse inden den
31. december 2000. Kommissionen har
undersøgt sukkerordningen og taget tre mulige
løsninger i betragtning, der alle indebærer en
fortsættelse af kvotesystemet. Disse muligheder
er følgende: en prisnedsættelse efter Agenda
2000-modellen i forbindelse med en
kompensation for indtægtstab til producenterne,
en gradvis prisnedsættelse over et nærmere
fastsat antal år eller videreføring af det
nuværende prisniveau gennem enkelte
ændringer af kvoteniveauet. Blandt disse
muligheder støtter Kommissionen en midlertidig
videreføring af den nuværende ordning til
2002/2003 med mindre ændringer.

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

2000/0257 27-okt-00 PECH fornyelse af
retsinstrument

over EU-
budgettet

ACT-EXT 2000+n Protokollen til fiskeriaftalen mellem EF og Côte
d'Ivoire udløb den 30.6.2000. De to parter
paraferede en ny protokol den 26.05.2000, hvori
de tekniske og finansielle betingelser for EF's
fiskeriaktiviteter i Côte d'Ivoires farvande for
perioden 1.07.2000 til 30.06.2003 fastsattes.
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Titel Reference meddelt
på mødet

den

korr. udvalg retslig ramme finansiering finansiel
program-
mering -

kontering

regn-
skabsår -
kontering

-

bemærkninger

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

2000/0248 27-okt-00 ENVI supplerende
retsinstrument

over EU-
budgettet

POL INT
Envi

2000+n KOMM: en række naturkatastrofer, teknologiske
og miljømæssige katastrofer har for nylig været
årsag til store skader i medlemsstater og
nabolande. Disse katastrofer har gjort, at man nu
anmoder om så hurtigt som muligt at iværksætte
civilbeskyttelsesforanstaltninger på
fællesskabsplan. EP har vedtaget flere
beslutninger med opfordring til Kommissionen
om at iværksætte dette. Fælles for disse
opfordringer har været ønsket om, at indsatsen
fra medlemsstaternes civilberedskab i tilfælde af
en katastrofe i en af medlemsstaterne eller i et
tredjeland samordnes bedre. Dette forslag, der
skal føre til oprettelse af en styrket
fællesskabsmekanisme til
civilbeskyttelsesindsatser, supplerer
Fællesskabets handlingsprogram for
civilbeskyttelse (2000-2004).

Rådets afgørelse om at afsætte
midler til Grækenland for at lette
rentebyrden på EIB-lån til
genopbygning af det område, der
blev hærget af jordskælvet i
september 1999

2000/0255 27-okt-00 BUDG nyt retsinstrument over EU-
budgettet

P-INT 2000 KOMM: den græske stat bør tildeles 2 mio. € i
2000 for at lette rentebyrden for lån fra EIB til
erstatning, reparation og nybygning af
industriinfrastrukturer og -installationer
(herunder små og mellemstore virksomheder) i
Atiikaområdet efter jordskælvet i september
1999.
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Budgetarbejdet
Titel Stiller: Reference

Mødedokument
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets beslutning om den
interinstitutionelle aftale om finansieringsoversigter

BUDG 2000/2204
A5-0236/2000
Colom I Naval

ACI beslutning vedtaget
uden ændringsforslag

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget
for regnskabsåret 2001 – øvrige sektioner

BUDG 1999/2191
A5-0292/2000
Ferber

BUD beslutning vedtaget
med ændringsforslag

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget
for regnskabsåret 2001 – Sektion III

BUDG 1999/2190
A5-0300/2000
Haug

BUD beslutning vedtaget
med ændringsforslag

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000

Forslag til EKSF's aktionsbudget for 2001 BUDG 2000/2060
A5-0251/2000
Rühle

BUD beslutning vedtaget
uden ændringsforslag

24/10/2000 24/10/2000 26/10/2000
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeper.

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

"Bedre lovgivning - Et fælles ansvar" (1998 og 1999) JURI Wuermeling A5-0269/2000 1999/2197 COS beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 25-okt-00

Ottende oversigt over statsstøtte i Den Europæiske
Union

ECON Evans A5-0281/2000 2000/2211 COS beslutning
vedtaget med

ændringsforsla
g

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Detailbetalinger i det indre marked ECON Peijs A5-0283/2000 2000/2018 COS beslutning
vedtaget

…/… 26-okt-00 25-okt-00

Første og anden årsrapport fra Kommissionen om det
særlige administrative område Hongkong

AFET Cushnahan A5-0284/2000 1999/2009 COS beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Foranstaltninger til gennemførelse af artikel 299, stk. 2 -
regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi

RETT Sudre A5-0285/2000 2000/2135 COS beslutning
vedtaget

…/… 24-okt-00 25-okt-00

Kommissionens XXIX beretning om
konkurrencepolitikken - 1999

ECON Riis-
Jørgensen

A5-0290/2000 2000/2153 COS beslutning
vedtaget med

ændringsforsla
g

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Fælles rapport om beskæftigelsen 2000 EMPL Cocilovo A5-0295/2000 2000/2239 COS beslutning
vedtaget uden
ændringsforsla

g

…/… …/… 24-okt-00
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeper.

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Samarbejde med AVS-stater, der er involveret i
væbnede konflikter

AFET Van Hecke A5-0296/2000 1999/2118 COS beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Sproglæreres rettigheder: overholdelse af
bestemmelserne

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0541/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… …/… 27-okt-00 …/…

Øers status AFCO Napolitano B5-0542/2000 …/… QUO-Rådet …/… 24-okt-00 24-okt-00 …/…

Øers status AFCO Napolitano B5-0543/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… 24-okt-00 24-okt-00 …/…

Antipersonelminer DEVE Miranda B5-0544/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Antipersonelminer AFET Brok B5-0545/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Fiskeriaftale med Marokko PECH Suanzes-
Carpegna

B5-0546/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… …/… 27-okt-00 …/…

Kommissionens strategi med henblik på Haag-
konferencen om klimaændringer

ENVI Jackson B5-0547/2000 …/… QUO-
Kommission

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Antipersonelminer politiske
grupper

…/… B5-0802/2000 …/… Debat om
aktu. og

uops.spørgs.

beslutning
vedtaget

…/… …/… 25-okt-00

Kommissionens strategi med henblik på Haag-
konferencen om klimaændringer

politiske
grupper

…/… B5-0803/2000 …/… Debat om
aktu. og

uops.spørgs.

beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 26-okt-00

Moratorium for dødsstraf politiske
grupper

…/… B5-0804/2000 …/… Redegørelse
med

forhandling

beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 26-okt-00
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeper.

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommis.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Oversvømmelserne i Italien og Spanien politiske
grupper

…/… B5-0807/2000 …/… Redegørelse
af Kommis.

beslutning
vedtaget

…/… 25-okt-00 26-okt-00

EF-traktatens artikel 158 om øers status politiske
grupper

…/… B5-0808/2000 …/… Debat om
aktu. og

uops.spørgs.

beslutning
vedtaget med

æf.

…/… …/… 25-okt-00

Resultatet af Det Europæiske Råds uformelle møde i
Biarritz den 13.-14. oktober 2000

politiske
grupper

…/… B5-0814/2000 …/… Redegørelse
af Rådet og
Kommis.

fælles
beslutning
vedtaget

24-okt-00 24-okt-00 25-okt-00

Fiskeriaftale mellem EU og Marokko politiske
grupper

…/… B5-0823/2000 …/… Debat om
aktu. og

uops.spørgs.

beslutning
vedtaget

…/… 27-okt-00 27-okt-00

Undtagelsesvis finansiel EF-støtte til Kosovo Kommissionen …/… …/… …/… Redegørelse
af Kommis.

…/… …/… 25-okt-00 …/…

Sproglæreres rettigheder: overholdelse af
bestemmelserne

JURI Palacio
Vallelersundi

B5-0824/2000 …/… QUO-
Kommission

beslutning
vedtaget med

æf.

…/… 27-okt-00 27-okt-00

Europa-Parlamentets beslutning om beretning fra
Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
undersøgelse af enhedsmekanismen for mellemfristet
betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (Rådets
forordning (EØF) nr. 1969/88)

ECON Sartori A5-0277/2000 2000/0807 COS beslutning
vedtaget

…/… 23-okt-00 24-okt-00

Serbien Kommissionen Patten …/… …/… Redegørelse
af Kommis.

…/… …/… 25-okt-00 …/…
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Diverse afgørelser og skriftlige erklæringer

Afgørelser

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Dato for
vedtagelse

Anmodning om ophævelse af Pacheco
Pereira's parlamentariske immunitet

JURI MacCormick A5-0304-2000 .../... IMM beslutning vedtaget uden
ændringsforslag

.../... .../... 24/10/2000

Skriftlige erklæringer

Titel Stiller Stillere Mødedok. Reference Procedure Antal indkomne
underskrifter

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommiss.
holdning

under
mødeper.

Underret-
ning på

mødet den

Terrorisme i Spanien PSE
PSE

PPE-DE
GUE/NGL
PPE-DE

Colom y Naval
Díez Gonzalez
Galeote Quecedo
Puerta
Vidal-Quadras Roca

PE 296.582 13/2000 art 51 413 .../... .../... 27/10/2000
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Kommissionens reaktion
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet gengives i denne tabel de
beslutninger, som Kommissionen har givet underretning om under mødeperioden i juni 2000 i Strasbourg.

 Kolonnenummerering:  I = retsakts titel; II = procedurenummer;  III = korr. udvalg; IV = mødedokument; V = proceduretype;
VI à X : Ændringsforslag fordelt efter den oversigt over akter, der er anvendt i den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens affattelse;
VI = Ændringsforslag til formål, anvendelsesområde, definitioner, rettigheder og forpligtelser, gennemførelsesbestemmelser; VII = Ændringsforslag til overgangsbestemmelser, endelige
bestemmelser, undtagelses- og forlængelsesordninger; VIII = Ændringsforslag til finansieringsspørgsmål; IX = Ændringsforslag til gennemførelseskompetencen; X = Ændringsforslag om
underretning af EP; XI = Samlet antal vedtagne ændringsforslag; XII til XVII = Grad af accept af ændringsforslag efter fordelingen i kolonne VI-XI;  graden af accepten går fra 0% til
100%, således at 100% bekræfter EP's holdning.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets  forordning (EØF) nr.
3330/91 om statistikker over udveksling af
goder  mellem medlemsstater, navnlig for så
vidt angår en forenklet anvendelse  af
varenomenklaturen

1997/0162 JURI A5-0153/2000 ***II 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. -

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om
fastsættelse af  EF-rammebestemmelser for
samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller
forsætlig havforurening

1998/0350 ENVI A5-0148/2000 ***II 5 0 0 0 1 6 20,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 16,67%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
indbyrdes  tilnærmelse af medlemsstaternes
love og administrative bestemmelser om
fremstilling, præsentation og salg af
tobaksvarer

1999/0244 ENVI A5-0156/2000 ***I 20 6 0 1 1 28 65,00% 66,67% ingen æf. 100,00% 0,00% 64,29%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af  Rådets direktiv 85/611/EØF,
92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med
hensyn  til udveksling af oplysninger med
tredjelande

2000/0014 ECON A5-0142/2000 ***I 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. -

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved
at være udsat for biologiske agenser under
arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til
artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
(kodificeret version)

1999/0188 JURI R5-0251/2000
sans rapport

***I 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. -

Rådets forordning om EF-mønstre 1993/0463 JURI A5-0150/2000 * 11 1 0 0 0 12 36,36% 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 33,33%
Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr.  3508/92 om et integreret system for
forvaltning og kontrol af visse  EF-
støtteordninger

1999/0207 CONT A5-0137/2000 * 4 0 0 0 0 4 25,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%

Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr.  302/93 om oprettelse af et
europæisk overvågningscenter for narkotika og
narkotikamisbrug (EONN)

1999/0187 LIBE A5-0147/2000 * 10 0 0 0 1 11 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00%

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale
mellem Det  Europæiske Fællesskab og
Kongeriget Norge om Norges deltagelse i
arbejdet  inden for Det Europæiske
Overvågningscenter for Narkotika og
Narkotikamisbrug

1999/0203 LIBE A5-0157/2000 * 1 0 0 0 0 1 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%

Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
69/169/EØF  og 92/12/EØF for så vidt angår en
midlertidig kvantitativ restriktion på  indførsel
til Finland af øl

2000/0038 ECON A5-0144/2000 * 4 3 0 0 0 7 0,00% 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
92/12/EØF af  25. februar 1992 for så vidt
angår midlertidige  mængderestriktioner for
punktafgiftsbelagte produkter, der bringes ind
i Sverige fra andre medlemsstater

2000/0118 ECON A5-0160/2000 * 0 2 0 0 0 2 ingen æf. 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%

* * *
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Mødeperioden fra den 13. til den 17. november 2000

Strasbourg

Oversigt over:
vedtagne beslutninger og afgørelser,

emner behandlet på plenarmødet og opfølgning
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Assurance maladie
complémentaire

Participation des femmes
au règlement pacifique

des conflits
Normalisation du travail

domestique

Textes préparatoires

Traitement des données
à caractère personnel +
Sécurité des produits++
Substances et préparations

dangereuses ++
Incinération des déchets++

Lutte contre
l'exclusion sociale++

Electricité produite
de sources renouvelables++
Accès du public aux

documents++

codécision

Blanchissement d'argent
Convention Europol
Entraide judiciaire
Coopération judiciaire
Turquie - union douanière
Agence Euro.reconstruction
Aide: Albanie, Bosnie-Herzgovine

Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM

Viande de porc
Prêts BEI à la Grèce
Collège européen de police
Droit de visite des enfants
Egalité hommes/femmes

consultation

Charte des droits fondementaux

avis conforme

Procédures législatives

Travaux législatifs

Sommet UE/Pays des Balkans
ASEM III- Seoul 20-21/10/2000
Programmes de stabilité

DE,FI,NL
ESB
Spécificité du sport
UK-transporteurs routiers

Conseil, Commission
Déclarations, Communications

Conf. Euro-méditerrannéennes

Questions orales

Turquie rapport régulier -1999
Organisations Régionales de Pêche

Rapport spécial du Médiateur
procédures de recrutement de la Commission
Fonds propres des banques

Rapports requérant l'avis du PE

Parlement centre-américain
Côte d'Ivoire
Droits de l'homme
Birmanie/Myanmar

Viêt Nam
Inondations en Europe

Débat d'actualité

Contrôle politique

Cour des comptes
rapport annuel 1999
Programme FAIR

Travaux budgétaires

Fonctions du Médiateur

Décisions diverses
Déclarations écrites art 51

Session NOV I 2000 Strasbourg
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le globe en séance

Turquie : Union douanière –
+ rapport régulier 1999

Grèce : prêts BEI

Viêtnam : Droits de l’Homme

Séoul : ASEM III –20-21/10/2000

Birmanie/Myanmar : Droits
de l’HommeCôte d’Ivoire

Royaume-Uni :
transporteurs routiers

Marseille : Conférence
Euro-Méditerranéenne

Allemagne, Pays-Bas, Finlande :
Programmes de stabilité

Albanie, Bosnie-Herzégovine,Croatie, RF Yougoslavie,
ARYM : Aide ;

Zagreb : Sommet UE/Pays des Balkans



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE86

Bulletin 11.12.2000 - DA - PE 298.413

Amendements adoptés en séance - procédure: codécision

0 10 20 30 40 50 60 70

Paciotti
LIBE A5-0279/2000

Cashman
LIBE A5-0318/2000

González Álvarez
ENVI A5-0309/2000

Rothe
ITRE A5-0320/2000

Figueiredo
EMPL A5-0307/2000

comm. au fond 
Am. déposés en séance

PE: nombre absolu des am. adoptés en séance Gr. Pol.: nombre absolu des am. adoptés en séance
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Amende me nts  adopté s  en séa nce  - pro cédure : co nsulta tion

0 10 20 30 40 50 60

Garo t
A GRI A 5 -0 3 0 5 /2 0 0 0

W est en do rp  y  Cabeza
IT RE  A 5 -0 3 3 0 /2 0 0 0

L agen dijk
A FE T  A 5 -0 3 2 4 /2 0 0 0

E rik sso n
FE M M  A 5 -0 2 9 4 /2 0 0 0

K aram an o u
L IBE  A 5 -0 3 1 2 /2 0 0 0

P o sselt
L IBE  A 5 -0 3 1 6 /2 0 0 0

M arin h o
L IBE  A 5 -0 3 1 3 /2 0 0 0

Ro ure
L IBE  A 5 -0 3 1 4 /2 0 0 0

Gebh ardt
L IBE  A 5 -0 3 1 7 /2 0 0 0

Ban o t t i
L IBE  A 5 -0 3 1 1 /2 0 0 0

co mm. au  fo n d  
A m. d ép o s és  en  s éan ce

PE: n o mb re  ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce Gr. Po l.: n o mb re ab s o lu  d es  am. ad o p tés  en  s éan ce
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Forberedende dokumenter

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
ens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Kvinders deltagelse i fredelig løsning af
konflikter

FEMM Theorin A5-0308/2000 2000/2025 INI afstemning udsat …/… 15-nov-00 …/…

Regulering af husligt arbejde inden for den
uformelle sektor

FEMM Smet A5-0301/2000 2000/2021 INI afstemning udsat …/… 15-nov-00 …/…

Supplerende sygeforsikring EMPL Rocard A5-0266/2000 2000/2009 INI beslutning vedtaget
med ændringer

…/… 15-nov-00 16-nov-00
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II. Lovgivningsmæssige procedurer

Tegnforklaring:
***III: Forligsprocedure - ***II : Fælles beslutningsprocedure- andenbehandling, ***I: Fælles beslutningsprocedure - førstebehandling, ***I: Procedure
med samstemmende udtalelse - *: Høringsprocedure

Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrænding af
affald

DELE 1998/0289
A5-0321/2000

Blokland

***III godkendt fælles holdning …/… 15-nov-00 16-nov-00

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 21. ændring af
direktiv 76/769/EØF vedrørende begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og
præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske)

ENVI 2000/0006
A5-0274/2000

Nistico

***I godkendt lovgiv. forslag uden forhandl. uden forhandl. 14-nov-00

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i Fællesskabets institutioner og organer og
om fri udveksling af sådanne oplysninger

LIBE 1999/0153
A5-0279/2000

Paciotti

***I ændret. lovgiv. forslag …/… 24-okt-00 14-nov-00

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et
fællesskabshandlingsprogram til fremme af medlemsstaternes
samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse

EMPL 2000/0157
A5-0307/2000

Figueiredo

***I ændret. lovgiv. forslag …/... 15-nov-00 16-nov-00
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i
almindelighed

ENVI 2000/0073
A5-0309/2000

Gonzalez Alvarez

***I ændret. lovgiv. forslag …/... 15-nov-00 15-nov-00

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i
dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

LIBE 2000/0032
A5-0318/2000

Cashman

***I ændret. lovgiv. forslag …/… 16-nov-00 art69§2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af
elektricitet fra vedvarende energikilder inden for det indre
marked for elektricitet

ITRE 2000/0116
A5-0320/2000

Rothe

***I ændret. lovgiv. forslag …/... 15-nov-00 16-nov-00

Godkendelse af udkast til Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder

AFCO 2000/2233
A5-0325/2000

Duff, Voggenhuber

*** afgørelse vedtaget 14-nov-00 14-nov-00 14-nov-00

Rådets beslutning om støtteprogrammet til Fællesskabets
rammeprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder
(2001-2005)

FEMM 2000/0143
A5-0294/2000

Eriksson

* ændret. lovgiv.forslag …/… 23-okt-00 15-nov-00

Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2000/24/EF for at
indføre et særligt EIB-handlingsprogram til støtte for en
konsolidering og intensivering af toldunionen mellem EF og
Tyrkiet

BUDG 2000/0197
A5-0303/2000

Seppänen

* godkendt lovgiv. forslag 14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr.
2759/75 om den fælles markedsordning for svinekød

AGRI 2000/0076
A5-0305/2000

Garot

* ændret. lovgiv. forslag …/… 14-nov-00 15-nov-00

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på Rådets
forordning om gensidig fuldbyrdelse af afgørelser om
samværsret

LIBE 2000/0818
A5-0311/2000

Banotti

* ændret initiativ …/… 17-nov-00 17-nov-00
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på
vedtagelse af Rådets retsakt om udarbejdelse på grundlag af
artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk
politienhed (Europol-konventionen) af en protokol om ændring
af artikel 2 i og bilaget til denne konvention

LIBE 2000/0809
A5-0312/2000

Karamanou

* ændret initiativ …/... 13-nov-00 14-nov-00

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse
af Rådets afgørelse om hvidvaskning af penge, identifikation,
opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af
redskaber og udbytte fra strafbart forhold

LIBE 2000/0814
A5-0313/2000

Marinho

* ændret initiativ …/... 13-nov-00 14-nov-00

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse
af konventionen om forbedring af gensidig retshjælp i
straffesager, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af
organiseret kriminalitet, hvidvaskning af udbyttet fra strafbart
forhold og økonomisk kriminalitet

LIBE 2000/0815
A5-0314/2000

Roure

* ændret initiativ …/... 13-nov-00 14-nov-00

Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse
af Rådets afgørelse om foreløbig oprettelse af Det Europæiske
Politiakademi (EPC)

LIBE 2000/0811
A5-0316/2000

Posselt

* ændret initiativ …/… 17-nov-00 17-nov-00

Initiativ fra Den Portugisiske Republik, Den Franske Republik,
Kongeriget Sverige og Kongeriget Belgien med henblik på
vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af en midlertidig
retlig samarbejdsenhed

LIBE 2000/0816
A5-0317/2000

Gebhardt

* ændret initiativ …/… 17-nov-00 14-nov-00

Rådets afgørelse om at afsætte midler til Grækenland for at
lette rentebyrden på EIB-lån til genopbygning af det område,
der blev hærget af jordskælvet i september 1999

BUDG 2000/0255
A5-0322/2000

Averoff

* godkendt lovgiv. forslag uden forhandl. uden forhandl. 15-nov-00

Rådets forordning om Det Europæiske Genopbygningsagentur AFET 2000/0112
A5-0324/2000

Lagendijk

* ændret. lovgiv. forslag 14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00
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Titel Stiller: Reference
Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Rådets forordning om bistand til Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om
ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, afgørelse 97/256/EF
og forordning (EØF) nr. 1360/90

ITRE 2000/0111
A5-0330/2000

Westendorp y Cabeza

* ændret. lovgiv. forslag 14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00
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III. Ændringsforslag

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger i Fællesskabets institutioner og
organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger

1999/0153 LIBE ***I A5-0279/2000 Paciotti 64 60 1 0 0 9 48 3

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram til
fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse

2000/0157 EMPL ***I A5-0307/2000 Figueiredo 65 48 10 1 0 17 22 7

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om produktsikkerhed i almindelighed 2000/0073 ENVI ***I A5-0309/2000 González
Álvarez

29 30 1 0 0 6 24 0

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i dokumenter fra Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen

2000/0032 LIBE ***I A5-0318/2000 Cashman 62 63 2 6 0 21 29 5

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af elektricitet fra vedvarende
energikilder inden for det indre marked for elektricitet

2000/0116 ITRE ***I A5-0320/2000 Rothe 50 51 9 0 0 22 23 3

Rådets beslutning om støtteprogrammet til Fællesskabets rammeprogram for
ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)

2000/0143 FEMM * A5-0294/2000 Eriksson 49 39 2 0 0 9 19 11

Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75 om den fælles
markedsordning for svinekød

2000/0076 AGRI * A5-0305/2000 Garot 17 17 0 0 0 5 12 0

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på Rådets forordning om gensidig
fuldbyrdelse af afgørelser om samværsret

2000/0818 LIBE * A5-0311/2000 Banotti 10 10 0 0 0 0 10 0

Initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt
om udarbejdelse på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en
europæisk politienhed (Europol-konventionen) af en protokol om ændring af artikel 2
i og bilaget til denne konvention

2000/0809 LIBE * A5-0312/2000 Karamanou 6 7 3 1 0 0 0 6
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om
hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og
konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold

2000/0814 LIBE * A5-0313/2000 Marinho 16 17 1 0 0 4 13 0

Initiativ fra Den Franske Republik med henblik på vedtagelse af konventionen om
forbedring af gensidig retshjælp i straffesager, navnlig for så vidt angår bekæmpelse
af organiseret kriminalitet, hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold og
økonomisk kriminalitet

2000/0815 LIBE * A5-0314/2000 Roure 5 5 1 0 1 0 4 0

Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse
om foreløbig oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (EPC)

2000/0811 LIBE * A5-0316/2000 Posselt 18 17 0 0 0 3 14 0

Initiativ fra Den Portugisiske Republik, Den Franske Republik, Kongeriget Sverige og
Kongeriget Belgien med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af en
midlertidig retlig samarbejdsenhed

2000/0816 LIBE * A5-0317/2000 Gebhardt 13 13 0 0 1 8 4 0

Rådets forordning om Det Europæiske Genopbygningsagentur 2000/0112 AFET * A5-0324/2000 Lagendijk 36 37 1 0 0 4 32 0
Rådets forordning om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien,
Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien samt om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, afgørelse 97/256/EF
og forordning (EØF) nr. 1360/90

2000/0111 ITRE * A5-0330/2000 Westendorp
y Cabeza

39 38 3 0 0 14 24 0
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IV. Retsakter med finansielle virkninger

Titel Reference meddelt på
mødet den

korr.
udvalg

retslig ramme finansiering finansiel
programm

ering -
kontering

regnska
bsår -

konterin
g -

bemærkninger

Rådets beslutning om tilskud fra Fællesskabet til
bestemte udgifter, som medlemsstaterne
afholder til iværksættelse af kontrol-,
inspektions- og overvågningsordninger for den
fælles fiskeripolitik

2000/0273 17-nov-00 PECH fornyet
retsinstrument

delvis over
EU-budgettet

POL INT
PECH

2001+n KOM: Spørgsmålet om finansiel solidaritet
til støtte for medlemsstaternes kontrolindsats
har været aktuelt siden oprettelsen af den
fælles fiskeripolitik. Denne fællesskabsstøtte
tager udgangspunkt i afgørelse 89/631/EØF
for perioden 1991 til 1995 for et beløb på
110 mio. euro og afgørelse 95/527/EF for
perioden 1996 til 2000 for 205 mio. euro. I
betragtning af den positive samlede virkning
af disse afgørelser skal afgørelse 95/527/EF
følges op. Aktionen bør dog ikke fortsættes i
form af en identisk videreførelse. Nogle
udgifter bør begrænses for at muliggøre en
forøgelse på andre områder..
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Titel Reference meddelt på
mødet den

korr.
udvalg

retslig ramme finansiering finansiel
programm

ering -
kontering

regnska
bsår -

konterin
g -

bemærkninger

Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale
mellem Fællesskabet og Republikken Cypern
om vilkårene og betingelserne for Cyperns
deltagelse i Fællesskabets programmer på
områderne erhvervsuddannelse, almen
uddannelse og ungdomsanliggender

2000/0270 17-nov-00 CULT horisontalt
juridisk
instrument

delvis over
EU-budgettet

PRE-
ADHESIO

N

2001+n KOM: Det Europæiske Råd i Helsinki har
bekræftet processen. Den styrkede
førtiltrædelsesstrategi af 1997 forlænges, da
de 13 kandidatlandes deltagelse i
fællesskabsprogrammerne betragtes som et
vigtigt element i en sådan strategi. På
uddannelses-, undervisnings og
ungdomsområderne har Cypern deltaget i
første fase af  Leonardo da Vinci- og
Socrates-programmerne og i Ungdom for
Europa-programmet på grundlag af aftaler
med Fællesskabet, der udløb den  31.
december 1999. Anden fase af Leonardo da
Vinci, anden fase af Socrates og et nyt
ungdomsprogram efterfølger de tidligere
programmer. I bestemmelserne om
oprettelse af disse nye programmer anføres,
at der er åbne for Cypern. Da
associeringsaftalen med Cypern ikke
indeholder bestemmelser om landets
deltagelse i fællesskabsprogrammerne, må
betingelser og vilkår fastlægges i en fatale
med Fællesskabet..
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Titel Reference meddelt på
mødet den

korr.
udvalg

retslig ramme finansiering finansiel
programm

ering -
kontering

regnska
bsår -

konterin
g -

bemærkninger

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

2000/0268 13-nov-00 PECH supplerende
juridisk
instrument

kan medføre
bidrag over
EU-budgettet

POL INT
Pêch

2000+n KOM: Spørgsmålet om finansiel solidaritet
til støtte for medlemsstaternes kontrolindsats
har været aktuelt siden oprettelsen af den
fælles fiskeripolitik. Denne fællesskabsstøtte
tager udgangspunkt i afgørelse 89/631/EØF
for perioden 1991 til 1995 for et beløb på
110 mio. euro og afgørelse 95/527/EF for
perioden 1996 til 2000 for 205 mio. euro. I
betragtning af den positive samlede virkning
af disse afgørelser skal afgørelse 95/527/EF
følges op. Aktionen bør dog ikke fortsættes i
form af en identisk videreførelse. Nogle
udgifter bør begrænses for at muliggøre en
forøgelse på andre områder.

Rådets beslutning om oprettelse af et europæisk
retligt netværk for civil- og handelssager

2000/0240 13-nov-00 LIBE nyt juridisk
instrument

over EU-
budgettet

POL INT
JAI

2001+n
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Budgetarbejdet
Titel Stiller: Reference

Mødedok.
Ordfører

Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
ens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Revisionsrettens særberetning nr. 9/1999 om
særprogrammet for forskning, udvikling og demonstration
inden for landbrug og fiskeri (FAIR - "Fisheries,
Agriculture & Agro-Industrial Research"), med
Kommissionens svar

CONT 2000/2133
A5-0310/2000
Langenhagen

COS beslutning vedtaget
uden ændringer

…/… 13-nov-00 14-nov-00

Revisionsrettens årsberetning - 1999 Revisions-
retten

Karlsson Meddelelse …/... …/… 15-nov-00 …/…
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Den politiske kontrol

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperiode
n

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
ens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Det Forenede Kongeriges afgørelse om at pålægge
ikke-britiske transportører en afgift

Kommissione
n

Vitorino …/… …/... Redegørelse
med

forhandling

…/... …/… 16-nov-00 …/...

Sporten og dens særpræg Kommissione
n

Vitorino …/… …/… Redegørelse
med

forhandling

…/... …/… 17-nov-00 …/…

Evaluering af direktiv 89/299/EØF om kreditinstitutters
egenkapital

ECON Villiers A5-0282/2000 2000/2207 INI beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-nov-00 17-nov-00

Ajourføring af stabilitetsprogrammerne i Tyskland,
Finland og Nederlandene

Kommissione
n

Solbes Mira …/… …/… Meddelelse …/... …/... 15-nov-00 …/...

Det tredje møde Asien-Europa Kommissione
n

Patten …/… …/… Redegørelse
Kommission

en

…/… …/… 14-nov-00 …/…

Møde EU/østlige Balkanstater (Zagreb, den 24.
november 2000)

Rådet Moscovici …/… …/... Redegørelse
Rådet

…/... 14-nov-00 …/... …/...

Møde EU/østlige Balkanstater (Zagreb, den 24.
november 2000)

Kommissione
n

Patten …/… …/... Redegørelse
Kommission

en

…/... …/... 14-nov-00 …/...

BSE og forbudet mod kød- og benmel i alle typer
dyrefoder

Rådet Patriat …/… …/… Redegørelse
Rådet

…/… 15-nov-00 15-nov-00 …/…
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperiode
n

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
ens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Periodisk rapport (1999) fra Kommissionen om
Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse

AFET Morillon A5-0297/2000 2000/2014 COS beslutning
vedtaget med

ændringer

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

EU's deltagelse i regionale fiskeriorganisationer PECH Jové Peres A5-0275/2000 2000/2068 COS beslutning
vedtaget uden

ændringer

…/… 14-nov-00 15-nov-00

BSE og forbudet mod kød- og benmel i alle typer
dyrefoder

Kommissione
n

Byrne …/… …/… Redegørelse
Kommission

en

…/… 15-nov-00 15-nov-00 …/…

BSE og forbudet mod kød- og benmel i alle typer
dyrefoder

De politiske
grupper

…/... B5-0869/2000 …/… Aktuel og
uopsættelig

debat

beslutning
vedtaget med

ændringer

15-nov-00 15-nov-00 16-nov-00

Euro-Middelhavskonferencen i Marseille i november
2000

AFET Brok B5-0551/2000 …/... QUO-Rådet …/... 14-nov-00 14-nov-00 …/…

Euro-Middelhavskonferencen i Marseille i november
2000

AFET Brok B5-0552/2000 …/... QUO-
Kommission

en

…/... 14-nov-00 14-nov-00 …/…

Unionens Middelhavspolitik forud for det fjerde møde
mellem udenrigsministrene i Euro-Middelhavsområdet
i Marseille

AFET Brok B5-0845/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

beslutning
vedtaget med

ændringer

14-nov-00 14-nov-00 15-nov-00

Særrapport fra Den Europæiske Ombudsmand til
Europa-Parlamentet i fortsættelse af undersøgelsen på
eget initiativ om fortrolighed i Kommissionens
ansættelsesprocedurer

PETI Bösch A5-0280/2000 2000/2048 COS beslutning
vedtaget med

ændringer

…/… 16-nov-00 17-nov-00
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Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser
under

mødeperiode
n

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommission
ens

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Det mellemamerikanske parlament De politiske
grupper

…/... B5-0846/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget uden
ændringer

…/... 16-nov-00 16-nov-00

Côte d'Ivoire De politiske
grupper

…/... B5-0847/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget uden
ændringer

…/... 16-nov-00 16-nov-00

Menneskerettighederne i Vietnam De politiske
grupper

…/... B5-0848/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget uden
ændringer

…/… 16-nov-00 16-nov-00

Situationen i Burma/Myanmar De politiske
grupper

…/... B5-0850/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… 16-nov-00 16-nov-00

Oversvømmelserne i Europa De politiske
grupper

…/... B5-0851/2000 …/... Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… 16-nov-00 16-nov-00

ASEM-processen De politiske
grupper

…/... B5-0872/2000 …/… Aktuel og
uopsættelig

debat

fælles
beslutning

vedtaget med
ændringer

…/… …/… 16-nov-00
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Diverse afgørelser og skriftlige erklæringer

Afgørelser

Titel Stiller Ordfører Mødedok. Reference Procedure Vedtagelser under
mødeperioden

Rådets
holdning

under
mødeper.

Kommissione
ns

holdning
under

mødeper.

Dato for
vedtagelse

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts
1994 vedrørende Ombudsmandens statut
og de almindelige betingelser for
udøvelsen af hans hverv

AFCO Almeida Garret A5-0293/2000 2000/2091 ACI beslutning vedtaget uden
ændringer

…/… 16-nov-00 17-nov-00
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Kommissionens reaktion
I overensstemmelse med aftalen af 17. november 1994 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om sidstnævntes underretning om dens reaktion på de vedtagne tekster på mødet gengives i denne tabel de
beslutninger, som Kommissionen har givet underretning om under mødeperioden i april og juli 2000, som meddelt på plenarmødet den 17. november 2000.

I. Lovgivningsmæssige tekster
Kolonnenummerering:  I = retsakts titel; II = procedurenummer;  III = korr. udvalg; IV = mødedokument; V = proceduretype;
VI til X : Ændringsforslag fordelt efter den oversigt over akter, der er anvendt i den interinstitutionelle aftale af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for EF-lovgivningens
affattelse; VI = Ændringsforslag til formål, anvendelsesområde, definitioner, rettigheder og forpligtelser, gennemførelsesbestemmelser; VII = Ændringsforslag til overgangsbestemmelser,
endelige bestemmelser, undtagelses- og forlængelsesordninger; VIII = Ændringsforslag til finansieringsspørgsmål; IX = Ændringsforslag til gennemførelseskompetencen; X =
Ændringsforslag om underretning af EP; XI = Samlet antal vedtagne ændringsforslag; XII til XVII = Grad af accept af ændringsforslag efter fordelingen i kolonne VI-XI;  graden af
accepten går fra 0% til 100%, således at 100% bekræfter EP's holdning.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 91/440/EØF om
udvikling af Fællesskabets jernbaner

1998/0265 RETT A5-
0173/2000

***II 5 4 0 0 1 10 0,00% 0,00% ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 95/18/EF om  udstedelse
af licenser til jernbanevirksomheder

1998/0266 RETT A5-
0171/2000

***II 1 0 0 0 0 1 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
tildeling af  jernbaneinfrastrukturkapacitet og
opkrævning af afgifter for brug af
jernbaneinfrastruktur samt
sikkerhedscertificering

1998/0267 RETT A5-
0171/2000

***II 11 2 0 0 0 13 0,00% 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%

initiativ fra Kongeriget Danmark med
henblik på vedtagelse af Rådets
rammeafgørelse om bekæmpelse af alvorlig
miljøkriminalitet

2000/0801 LIBE A5-
0178/2000

* 31 0 0 0 0 31 anvendes
ikke

anvendes
ikke

anvendes
ikke

anvendes
ikke

anvendes
ikke

anvendes
ikke
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF af
10. juni 1991 om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det
finansielle system til hvidvaskning af penge

1999/0152 LIBE A5-
0175/2000

***I 24 0 0 0 0 24 70,83% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 70,83%

Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af
svig og  forfalskning i forbindelse med andre
betalingsmidler end kontanter

1999/0190 LIBE A5-
0176/2000

* 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke

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

2000/0030 LIBE A5-
0179/2000

* 6 0 0 0 0 6 83,33% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 83,33%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 89/48/EØF  og
92/51/EØF om den generelle ordning for
anerkendelse af  erhvervsuddannelser og om
ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF,
77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF,
78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF,
80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF,
85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende
erhverv: sygeplejersker med ansvar for den
almene sundheds- og sygepleje,  tandlæger,
dyrlæger, jordemødre, arkitekter,
farmaceuter og læger

1997/0345 JURI A5-
0174/2000

***II 6 1 0 0 0 7 33,33% 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 42,86%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
energieffektivitetskrav for forkoblinger til
lysstofbelysning

1999/0127 ITRE C5-
0268/2000

***II 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale
mellem Fællesskabet og Republikken
Cypern om samarbejde på området små og
mellemstore virksomheder som led i det
tredje flerårige program for SMV i EU
(1997-2000)

2000/0099 ITRE C5-
0324/2000

* 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om organisationers frivillige deltagelse i en
fællesskabsordning for miljøledelse og
miljørevision (EMAS)

1998/0303 ENVI A5-
0165/2000

***II 21 0 0 1 1 23 23,81% ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% 21,74%

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
grænseværdier for benzen og
carbonmonoxid i luften

1998/0333 ENVI A5-
0166/2000

***II 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke

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

1998/0358 ENVI A5-
0164/2000

***II 7 3 0 0 0 10 14,29% 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 10,00%

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

1999/0159 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 1 1 0 2 ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% ingen æf. 0,00%

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

1999/0160 ENVI A5-
0152/2000

***I 0 0 0 1 1 1 ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00% 0,00% 0,00%

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om indførelse af en ordning for identifikation
og registrering af kvæg og mærkning af
oksekød og oksekødsprodukter og om
ophævelse af forordning (EF) nr. 820/97

1999/0204 ENVI A5-
0193/2000

***II 3 0 0 0 0 3 0,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 0,00%
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
toogtyvende  ændring af direktiv
76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser om  begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige
stoffer og  præparater (phthalater) og om
ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om sikkerhedskrav  til legetøj

1999/0238 ENVI A5-
0149/2000

***I 5 0 0 0 0 5 40,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 40,00%

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om det finansielle instrument for miljøet
(LIFE)

1998/0336 DELE A5-
0172/2000

***III 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
iværksættelse af et uddannelsesprogram for
branchefolk inden for den europæiske
audiovisuelle programindustri (MEDIA -
Uddannelse) (2001-2005)

1999/0275 CULT A5-
0186/2000

***I 22 0 1 3 1 27 81,82% ingen æf. 0,00% 100,00% 100,00% 81,48%

Rådets afgørelse om iværksættelse af et
program til fremme af udvikling, distribution
og markedsføring af europæiske
audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus -
Udvikling, distribution og markedsføring)
(2001-2005)

1999/0276 CULT A5-
0186/2000

* 29 0 2 3 0 34 89,66% ingen æf. 0,00% 100,00% ingen æf. 85,29%

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

2000/0022 CULT A5-
0185/2000

***I 19 0 0 0 3 22 100,00% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 100,00%

Rådets afgørelse om Fællesskabets bidrag til
den internationale fond til "rydning af
sejlrenden i Donau"

2000/0125 BUDG C5-
0297/2000

* 0 0 0 0 0 0 ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. anvendes
ikke
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Rådets forordning om ændring af
forordning(EF)nr.  1251/1999 om indførelse
af en støtteordning for producenter af visse
markafgrøder for at medtage hør og hamp
bestemt til fiberproduktion

1999/0236 AGRI A5-
0124/2000

* 11 0 0 0 0 11 9,09% ingen æf. ingen æf. ingen æf. ingen æf. 9,09%

Rådets forordning om den fælles
markedsordning for hør og  hamp bestemt til
fiberproduktion   

1999/0237 AGRI A5-
0124/2000

* 8 0 0 0 2 10 87,50% ingen æf. ingen æf. ingen æf. 100,00% 90,00%

II. Andre tekster

Kolonnenummerering:  I = titel; II = procedurenummer;  III = politiske grupper eller korr. udv.; IV = mødedokument; V = procedure;
VI = Kommissionens referencedokument med underretning om reaktion; VII Møde, hvor Kommissionen meddelte hensigt om at afgive reaktion ; VIII = Møde, hvor modtagelse ad
Kommissionens reaktion meddeltes

I II III IV V VI VII VIII
Udviklingen af short  sea shipping i Europa: Et dynamisk alternativ i en bæredygtig
transportkæde - Anden toårig situationsrapport

1999/2164 RETT A5-0139/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Skabelse af et fælles europæisk luftrum 2000/2053 RETT A5-0141/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00
Iværksættelse af foranstaltninger til forbedring  af sikkerheden og sundheden under
arbejdet for arbejdstagere, som er  gravide, som lige har født, eller som ammer

1999/2151 EMPL A5-0155/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Kommunikationsstrategi i de sidste faser af gennemførelsen af ØMU 2000/2019 ECON A5-0170/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00
Kommissionens beslutning om tilstrækkeligheden af de amerikanske safe harbor-
principper

2000/2144 LIBE A5-0177/2000 PMC SP(2000)3071 17-nov-00

Anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om hvor langt
man er kommet med liberaliseringen af energimarkedet

2000/2097 ITRE A5-0180/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00

Retningslinjer for de forskellige typer nyskabende aktioner under artikel 22 i
Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 -  nyskabende aktioner under
artikel 6 i ESF-forordningen

2000/2127 EMPL A5-0182/2000 COS SP(2000)3071 17-nov-00
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I II III IV V VI VII VIII
Internationalt uddannelsesforum … /… Pol.

gruppe
B5-0355/2000 Aktuel og

uopsættelig debat
SP(2000)1725 08-sep-00 17-nov-00

Fattige landes udlandsgæld … /… Pol.
gruppe

B5-0417/2000 QUO-Rådet/
Kommissionen

SP(2000)2169/2 08-sep-00 17-nov-00

Ulovlig indvandring og fundet af ligene af 58 illegale flygtninge i Dover … /… Pol.
gruppe

B5-0596/2000 Redegørelse anvendes ikke 17-nov-00

Parlamentsvalget i Zimbabwe … /… Pol.
gruppe

B5-0599/2000 Meddelelse anvendes ikke 17-nov-00

Forslaget til bekæmpelse af fattigdommen i det vestlige Kina og Tibets fremtid … /… Pol.
gruppe

B5-0608/2000 Aktuel og
uopsættelig debat

anvendes ikke 17-nov-00

Molukkerne … /… Pol.
gruppe

B5-0609/2000 Debat -
Menneskeret.

anvendes ikke 17-nov-00

Børnekidnapninger af Herrens Befrielseshær (LRA) … /… Pol.
gruppe

B5-0611/2000 Debat -
Menneskeret

anvendes ikke 17-nov-00

Genopbygning af de områder, der ramtes af de voldsomme oversvømmelser i
Venezuela i december 1999

… /… Pol.
gruppe

B5-0615/2000 Aktuel og
uopsættelig debat

anvendes ikke 17-nov-00

Situationen på Fijiøerne og Salomonøerne … /… Pol.
gruppe

B5-0616/2000 Aktuel og
uopsættelig debat

anvendes ikke 17-nov-00

* * *



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: 29
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

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

Page: 30
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 31
Type: mailto

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

Page: 31
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 32
Type: mailto

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

Page: 32
Type: mailto

Old: mailto:robert.steinlechner@esc.eu.int
New: mailto:robert.steinlechner@cese.europa.eu

Page: 33
Type: mailto

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

Page: 33
Type: mailto

Old: mailto:Silvia.Calamandrei@esc.eu.int
New: mailto:Silvia.Calamandrei@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu

Page: 34
Type: mailto

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

Page: 35
Type: mailto

Old: mailto:asa.donell@esc.eu.int
New: mailto:asa.donell@cese.europa.eu
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Page: 36
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 37
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 38
Type: mailto

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

Page: 39
Type: mailto

Old: mailto:jakob.andersen@esc.eu.int
New: mailto:jakob.andersen@cese.europa.eu

Page: 39
Type: mailto

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

Page: 40
Type: mailto

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

Page: 42
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 43
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 44
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 46
Type: mailto

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

Page: 47
Type: mailto

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

Page: 48
Type: mailto

Old: mailto:veronica.tomei@esc.eu.int
New: mailto:veronica.tomei@cese.europa.eu

Page: 50
Type: mailto

Old: mailto:fritz.rath@esc.eu.int
New: mailto:fritz.rath@cese.europa.eu
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