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SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL FORMANDSKABET
(Artikel 28/2 i Forretningsordenen)

Spørgsmål 16/1999 af Bart Staes (Verts/Ale)

Om: IPE IV-bygningen i Strasbourg – overtagelse og pris

IPE IV-bygningen i Strasbourg blev overtaget i begyndelsen af 1999. Den 20. juli blev den taget i
brug af EP. Straks cirkulerede der de mest forbløffende tal om bygningens faktiske pris. Der blev
ligeledes stillet spørgsmål om den sene overtagelse af dette kompleks.

1. Kan formanden forelægge mig en oversigt over bygningens  forventede pris og den faktiske
pris? Hvordan er det finansielle forhold mellem Europa-Parlamentet og bygherrerne? Kan
formanden oplyse mig om den finansielle byrde, Europa-Parlamentet i de kommende år skal
påtage sig med henblik på at opfylde den traktatsretlige bestemmelse om at mødes 12 gange
om året i denne bygning?

2. Kan formanden ligeledes give mig en detaljeret oversigt over de omkostninger, som Europa-
Parlamentet har afholdt mellem overtagelsesdatoen og ibrugtagningen den 20. juli 1999?

3. Kan formanden give mig en detaljeret oversigt over diverse kontakter mellem Europa-
Parlamentet og bygherren lige fra indledningen af de forhandlinger, der medførte, at
bygningen blev placeret over for Europarådets bygning, til den endelige overtagelse?

4. Kan jeg ligeledes få en sammenligning af de oprindeligt fastsatte overtagelsesfrister og den
faktiske overtagelse af bygningen? Kan jeg ligeledes få oplyst grundene til den forsinkede
overtagelse af bygningen?

5. Det er påfaldende, at der allerede er særdeles mange beskadigelser af bygningen (skader på
vinduer og døre, revner i mure …). Kan formanden oplyse, om disse beskadigelser allerede
forefandtes inden overtagelsen af bygningen? Er der i bekræftende fald lavet en fortegnelse
over disse beskadigelser? Hvem er i benægtende fald ansvarlig for disse beskadigelser?

6. EP’s interne trykkeri er stadig placeret over for IPE1-bygningen. Med henblik på at bringe
de trykte dokumenter i nærheden af mødesalen skal der ifølge forlydender bygges en tunnel
under Ill-floden, der forbinder IPE1-bygningen med IPE4-bygningen. Et fuldautomatisk
computersystem skal via denne tunnel bringe alle trykte dokumenter i nærheden af
mødesalen. Kan formanden bekræfte disse rygter? Hvad er prisen i bekræftende fald på
denne afgørelse? Hvorfor overvejes det ikke at placere trykkeriet i den nye IPE4-bygning?
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Spørgsmål 17/1999 af Bart Staes (Verts/Ale)

Om: Problemerne i forbindelse med ibrugtagningen af IPE IV-bygningen i Strasbourg

Ibrugtagningen af den nye IPE IV-bygning (Louise Weiss og Tour) i Strasbourg under Europa-
Parlamentets første mødeperiode i Strasbourg forløb specielt kaotisk. De oftest forekommende
klager vedrørte en total mangel på skiltning, de dårlige adgangsmuligheder for handicappede,
problemer med airconditionen i pressesalen, de dårligt fungerende elevatorer, de lange ventetider i
restauranterne og cafeteriet og trafikale problemer ved indgangen til hovedbygningen. Desuden var
ret mange brugere forstemt over den hyppige anvendelse af sort på væggene. Dette giver bygningen
et dystert indtryk.

Kan formanden oplyse, hvordan hun vil forsøge at løse disse problemer med henblik på EP’s næste
mødeperiode i midten af september 1999?

Udkast til svar på spørgsmål nr. 16/99 og 17/99 af Bart STAES

IPE IV-Bygningen i Strasbourg - overdragelse og pris

1. Kan formanden forelægge en oversigt over bygningens  forventede pris og den faktiske pris?
Hvordan er det finansielle forhold mellem Parlamentet og bygherrerne? Kan formanden
oplyse, hvor meget det vil koste Parlamentet i de kommende år at opfylde den traktatretlige
bestemmelse om at træde sammen 12 gange om året i denne bygning?

Bygningens anslåede pris ifølge den kontraktlige finansieringsoversigt var i juli 1993
2.776.232.000 FF.

Ajourført efter pristalsreguleringen udgjorde dette beløb i slutningen af 1998 omkring
2.975.000.000 FF.

Det finansielle forhold mellem Parlamentet og SERS er et lejer-ejerforhold, hvilket er fastsat
i kontrakten og forligsprotokollen, der begge er godkendt af Parlamentets Præsidium uden
indvendinger fra finansinspektøren.

Den endelige faktiske pris er i overensstemmelse med kontrakten endnu ikke beregnet.
Parlamentet er i færd med at afslutte forhandlinger mellem Generalsekretariatet på den ene
side og SERS og den franske regering på den anden med det formål definitivt at fastslå
prisen.

Kontrakten rummer også mulighed for køb af bygningen, hvis Parlamentet skulle ønske det.
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Der skal ikke afholdes nogen særlige udgifter med undtagelse af visse specifikke
indretningsarbejder for at afholde de 12 mødeperioder i Strasbourg.

2. Kan formanden ligeledes give en detaljeret oversigt over de udgifter, som Parlamentet har
afholdt mellem overtagelsesdatoen og ibrugtagningen den 20. juli 1999?

Parlamentet afholdt ingen udgifter i forbindelse med mødeperioden i juli 1999 bortset fra
omkostninger i forbindelse med overtagelsen af bygningen (vand, elektricitet, gas,
vedligeholdelse, sikkerhed). Alle reparationsudgifter påhviler bygherren, SERS. Den franske
regering bevilgede på sin side et beløb på 30 mio. FF til gennemførelse af presserende
arbejde, der skulle være afsluttet inden afholdelsen af juli-mødeperioden.

3. Kan formanden give en detaljeret oversigt over diverse kontakter mellem Parlamentet og
bygherren lige fra indledningen af de forhandlinger, der medførte, at bygningen blev
placeret over for Europarådets bygning, til den endelige overdragelse?

Initiativet til opførelsen af Louise Weiss-Bygningen blev taget af Parlamentet som følge af
dets beslutning af 5. april 1990 om Europa-Parlamentets ejendomspolitik: "Europa-
Parlamentet tager med tilfredshed, efter at være blevet underrettet om indholdet af denne,
den afgørelse, Europa-Parlamentets Præsidium har truffet den 14. marts 1990 om
ejendomspolitikken, til efterretning."

Med hensyn til Strasbourg præciseres det i beslutningen, at man agter:

"- at bekræfte lejemålet for IPE III-bygningen, hvilket i 1993 vil betyde en forøgelse af
antallet af disponible kontorer fra 1.440 til 1.606 samt af antallet af mødeværelser
fra 18 til 24,

- at pålægge formanden og generalsekretæren at optage forhandlinger med de
kompetente myndigheder med henblik på hurtig tilvejebringelse og leje af yderligere
300 kontorer og en mødesal med plads til 750 medlemmer i forbindelse med samtlige
ordinære plenarmøder i Parlamentet,

- at pålægge formanden og generalsekretæren at forhandle med Europarådets
kompetente instanser om koordineringen af arbejdet og fordelingen af de disponible
faciliteter for at sikre, at Parlamentets ordinære plenarmøder afvikles under
optimale forhold".

Det nævnte program blev senere ændret af Præsidiet efter henstilling fra en Arbejdsgruppe
om Ejendomspolitik (PIM-gruppen), som var nedsat af Præsidiet. Det ændrede program
bestod i:
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- 1.133 kontorer, herunder kontorer til medlemmerne;
- en mødesal med 630 pladser til medlemmer, som kunne udvides til 700 pladser;
- 29 mødeværelser og 9 værelser til besøgsgrupper;
- et pressesal og en pressekonferencesal;
- 2 restauranter og 4 barer;
- 1.200 parkeringspladser.

Den bygherre, der blev udpeget af byen Strasbourg til opførelsen af bygningen, var SERS
(Société d'aménagement et d'Equipement de la Région de Strasbourg), en instans, som
udfører offentlige bygningsprojekter for de lokale og regionale myndigheder.

Parlamentets administration udarbejdede senere i overensstemmelse med de instruktioner,
den regelmæssigt fik fra PIM-gruppen, og med støtte fra det eksterne konsulentselskab
BOVIS sammen med repræsentanterne for SERS og SERS' arkitekt ved navn Architecture
Studio et detaljeret program for byggeriet og en langtidslejekontrakt og foretog beregninger
af omkostningerne ved projektet.

Efter at PIM-gruppen havde godkendt udkastet til kontrakt med de juridiske bestemmelser,
det detaljerede program og omkostningerne, vedtog Præsidiet den 31. marts 1994 at
bemyndige formanden til at undertegne rammeaftalen.

4. Kan formanden forelægge en sammenligning af de oprindeligt fastsatte overdragelsesfrister
og den faktiske overdragelse af bygningen og redegøre for årsagerne til den forsinkede
overdragelse af bygningen?

I kontrakten var overdragelsen berammet til den 31.12.1997. Ifølge kontrakten kunne denne
dato ændres i tilfælde af force majeure: ugunstige vejrforhold, strejker, alvorlige problemer
med leverandørerne, ønske fra Parlamentet om udførelse af yderligere arbejder m.m. Den
faktiske overdragelse af bygningen fandt sted den 15. december 1998.

Ifølge kontrakten skulle virksomheden, såfremt overdragelsen af bygningen ikke fandt sted
inden for de fastsatte frister, betale en bod på 5 mio. FF om måneden indtil den faktiske
overdragelse til Parlamentet, hvormed Parlamentets interesser var sikret.

5. Det er påfaldende, at der allerede er særdeles mange skader på bygningen (skader på vinduer
og døre, revner i mure …). Kan formanden oplyse, om disse skader allerede forefandtes
inden overdragelsen af bygningen? Er der i bekræftende fald lavet en fortegnelse over disse
skader? Hvem er i benægtende fald ansvarlig for disse skader?

Der blev foretaget en udtømmende kontrol af LOW-Bygningen i forbindelse med
Parlamentets overtagelse af bygningen og konstateringen af, at byggeriet var afsluttet.
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Alle de skader og mangler, der konstateredes under denne kontrol, skal dækkes af SERS.
Beskadigelser konstateret efter Parlamentets overtagelse af bygningen påhviler Parlamentet,
medmindre det beviser, at skaderne skyldes tredjemand.

6. Parlamentets trykkeri er stadig placeret på den anden side af Ill-floden, i IPE I-Bygningen.
Ifølge forlydender er der bygget en tunnel under Ill-floden mellem IPE I-Bygningen og IPE
IV-Bygningen for at lette transporten af trykte dokumenter til mødesalen. De trykte
dokumenter transporteres efter sigende gennem tunnelen ved hjælp af et fuldautomatisk
computerstyret system. Kan formanden bekræfte disse rygter? Hvad er prisen i bekræftende
fald på denne løsning? Hvorfor har man ikke overvejet at placere trykkeriet i den nye IPE
IV-Bygning?

Der findes rent faktisk en tunnel under Ill-floden, som forbinder bygningerne Winston
Churchill og Louise Weiss . Denne tunnel muliggør transport til Louise Weiss-Bygningen
ved hjælp af fjernstyrede og dermed automatiske vogne.

Beslutningen om at opføre denne tunnel og ikke placere trykkeriet i Louise Weiss-
Bygningen blev truffet af de daværende politiske myndigheder, dvs. PIM (Arbejdsgruppen
om Ejendomspolitik) og Præsidiet.

Opførelsen af tunnelen indgår i programmet for IPE IV-Bygningen, der er beskrevet i et
bilag til den rammekontrakt, der blev indgået den 31.1.1994. Parlamentet sikrede sig
imidlertid mulighed for at kunne give afkald på tunnelen. Derfor er det i forbindelse med
finansieringsoversigten til kontrakten angivet, at "de anslåede omkostninger til bygning af
en gang under floden er medtaget i det anførte beløb…  Hvis Europa-Parlamentet beslutter
endeligt, at den ikke skal bygges, vil de anslåede omkostninger til bygningen af denne
tekniske gang blive fratrukket".

Efter kontraktens indgåelse drøftede Arbejdsgruppen om Ejendomspolitik på baggrund af
den mulighed, som således stod åben i programmet, på ny spørgsmålet og kom på mødet den
20.4.1994 (dok. PIM 651) til den konklusion, at tunnelen skulle bygges for at sikre en
effektiv forbindelse mellem WIC- og LOW-Bygningerne af hensyn til trykkeriet og tekniske
og sikkerhedsmæssige forbindelser. Den løsning, som Arbejdsgruppen og Præsidiet
oprindelig havde tilsluttet sig, blev således ikke omstødt.

Prisen for tunnelen og det dertil knyttede udstyr anslås at være 27,4 mio. FF.
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Fælles svvar

Problemer i forbindelse med den første ibrugtagning af LOW-Bygningen i Strasbourg

Kan formanden oplyse, hvordan hun vil forsøge at løse disse problemer forud for den næste
mødeperiode i midten af september 1999?

Med hensyn til omstændighederne omkring ibrugtagningen af den nye Louise Weiss-Bygning under
mødeperioden i juli er der på generalsekretærens initiativ nedsat en task-force, der skal rette op på
de vigtigste fejl og mangler, der blev konstateret under åbningsmødeperioden.

Task-forcen arbejdede i hele juli og august, og der blev foretaget en række væsentlige justeringer,
herunder navnlig:

- opsætning af nye skilte, som er bedre tilpasset placeringen af de forskellige lokaler,
- justering af klimaanlægget i pressesalen,
- ventetider i restauranter og cafeterier,
- adgang til hovedbygningen.

Desuden er problemet med placeringen af det handicappede medlem, Crowley, løst til hans
tilfredshed både i mødesalen og på hans kontor. Med henblik på eventuelle fremtidige behov er der
desuden opstillet seks yderligere specialstole i mødesalen.

Problemerne med elevatorerne er desværre endnu ikke blevet løst. Den virksomhed, som har
installeret elevatorerne, har fået forelagt et krav om at udføre de nødvendige tilpasninger, så der kan
opnås en fuldstændig tilfredsstillende situation for brugerne under mødeperioden i oktober.

Endelig har kvæstorerne fået forelagt spørgsmålet om eventuelle ændringer af vægudsmykningen.

* * *
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EUROPA-PARLAMENTET

SPØRGETID (B5-0201/00) den 14 og 15. marts 2000

25 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

 Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Kvinders menneskerettigheder i Europa H-0141/00

 Olivier DUPUIS Unionstraktatens artikel 6 og 7 H-0148/00

 Alexandros ALAVANOS Programmet "Energi for demokrati" i
Forbundsrepublikken Jugoslavien

H-0151/00

 Rosa DÍEZ GONZÁLEZ Fortegnelse over dødsdømte borgere i Den Europæiske
Union

H-0155/00

 Claude TURMES Europa-Parlamentet og Euratom H-0158/00

 Efstratios KORAKAS Erstatning til ofrene for fascismen under Anden
Verdenskrig

H-0160/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Europæisk filmstøtte H-0162/00

 Jens-Peter BONDE Oplysning til borgerne H-0166/00

 William NEWTON
DUNN

Hemmelighedskræmmeri i Rådets
lovgivningsprocedurer

H-0169/00
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SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

 Carlos CARNERO
GONZÁLEZ

Overvejelser omkring den juridiske status af farvandene
ud for Vestsahara

H-0174/00

 Bob van den BOS Anti-personelminer H-0241/00

 Íñigo MÉNDEZ DE
VIGO

Dialog om Europa H-0212/00

 Anna KARAMANOU Europa truet af miljøbomber H-0215/00

 Antonios
TRAKATELLIS

Foruroligelse over memorandummet om nuklear
sikkerhed på atomkraftværket Kozloduy i Bulgarien

H-0242/00

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. LAMY

 Richard HOWITT Handelspræference for de mindst udviklede lande H-0206/00

 Nicholas CLEGG Kinas tiltrædelse af WTO H-0208/00

 María IZQUIERDO
ROJO

Omkostningerne for landbruget af udvidelsen H-0173/00

 Emmanouil
BAKOPOULOS

Fællesskabsinitiativet LEADER: 2000-2006 H-0187/00

 Carmen FRAGA
ESTÉVEZ

Balance mellem fiskeriaftalerne for de nordlige og de
sydlige områder

H-0190/00

 Hugues MARTIN Forenelighed mellem en ekstraordinær eksportstøtte og
fællesskabsretten

H-0195/00

 Werner LANGEN Forebyggende destillation - forhøjelse af kontingenterne H-0202/00
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Fru de PALACIO

 Marie ISLER BÉGUIN Genåbning af jernbaneforbindelsen Oloron-Canfranc H-0156/00

 Ewa HEDKVIST
PETERSEN

Promillegrænser i trafikken H-0163/00

 Reinhold MESSNER Jernbanestrækningen Verona-München H-0164/00

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MARTS 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 38 9 29 5 0 0 0 SEIXAS DA COSTA

Kommissionen 76 16 59 5 1 0 0 PATTEN
LAMY
FISCHLER
VERHEUGEN
de PALACIO

I alt 114 25 88 10 1 0 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER - 20001

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

1/2000 168.519 GROSSETÊTE Smertebekæmpelse 21.01.2000 21.04.2000 29

2/2000 289.155 COSUTTA, MANISCO Den bebudede lukning af Goodyears anlæg i
Italien

21.02.2000 21.05.2000 9

3/2000 289.159 DE CLERCQ, RIES,
SACREDEUS, STOCKMANN,
van DAM

Bevarelse af erindringen om holocaus 01.03.2000 01.06.2000 42

                                                
1 Situationen pr. 17.03.2000
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 20/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om den

rammeaftale, der er undertegnet mellem den bevæbnede FRUD
(Front for the Restoration of Unity and Democracy) og Djiboutis regering

Bruxelles, den 21. februar 2000

Den Europæiske Union glæder sig over, at der den 7. februar 2000 er undertegnet en rammeaftale
"om reform og fred mellem borgerne", der tager sigte på suspension af fjendtlighederne mellem
regeringsstyrkerne og oprørerne samt frigivelse af fangerne på begge sider.

EU ønsker, at denne aftale - efter den, der blev undertegnet i december 1994 - kan bidrage til at
styrke freden mellem borgerne og konsolidere demokratiet og udviklingsprocessen i Djibouti.

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

* * *

Nr. 21/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om parlamentsvalget i Iran

Bruxelles, den 25. februar 2000

Den Europæiske Union udtrykker sin anerkendelse i anledning af den tilslutning til den demokrati-
ske proces, som det iranske folk har vist ved sin massive deltagelse i første runde af parlamentsval-
get den 18. februar. Den Europæiske Union er overbevist om, at det nyvalgte Majles vil spille en
afgørende rolle i opbygningen i Den Islamiske Republik Iran af et civilsamfund, der bygger på rets-
statsprincippet.

Den Europæiske Union har længe ønsket at konsolidere og udvide sin omfattende dialog med Iran
og understreger på ny, at den er villig til at fremme oprettelsen af tættere forbindelser med den iran-
ske regering på dette grundlag.

* * *
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Nr. 22/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de hændelser, der i den seneste tid har fundet sted i byen Mitrovica

Bruxelles, den 23. februar 2000

Den Europæiske Union, der er dybt bekymret over de hændelser, der i den seneste tid har fundet
sted i byen Mitrovica, gentager sin stærke fordømmelse af alle voldshandlinger og forstyrrelser af
den offentlige orden.

Den Europæiske Union understreger, at den fuldt ud støtter FN's Sikkerhedsråds resolution 1244,
som går ind for et multietnisk og udelt Kosovo, hvor alle indbyggere kan leve i sikkerhed uanset
deres etniske baggrund.

EU bekræfter, at den fuldt ud støtter UNMIK's og KFOR's bestræbelser på at gennemføre FN's
Sikkerhedsråds resolution 1244 under yderst vanskelige vilkår. Det kan ikke tolereres, at de
internationale myndigheder og styrker i Kosovo udfordres eller trues.

Kosovo nyder godt af en betydelig indsats med henblik på at skabe betingelser for en  fremtid med
varig fred. Det internationale samfunds politiske, militære og finansielle indsats på at skabe stabile
samfundsforhold i Kosovo betyder, at alle borgere i Kosovo må samarbejde aktivt på at nå til
forsoning. Lederne af de forskellige samfund bør give befolkningen et klart signal herom.

Endelig appellerer Den Europæiske Union indtrængende til de politiske ledere i Kosovo om, at de
benytter deres indflydelse til at stoppe vold og til at spille en ledende rolle for at undgå, at
urolighederne spredes. Den Europæiske Union vil gøre dem ansvarlige for enhver yderligere
spredning af vold. Deres fortsatte konstruktive holdning er afgørende for, at der skabes et fredeligt
og multietnisk Kosovo.

* * *
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Nr. 23/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

vedrørende folkeafstemningen om forfatningen i Zimbabwe

Bruxelles, den 25. februar 2000

Den Europæiske Union noterer sig, at den folkeafstemning, der fandt sted i Zimbabwe den
12.-13. februar, bekræftede befolkningens vilje til at deltage i landets politiske liv og således
bidrage til en styrkelse af demokratiet i Zimbabwe. Den Europæiske Union ser ligeledes med
tilfredshed på, at folkeafstemningen forløb på en ordentlig og fredelig måde.

Den Europæiske Union håber, at parlamentsvalget i 2000 vil forløbe i et tilsvarende fredeligt og
ordentligt klima med respekt for demokratiets regler og principper som grundlag for landets videre
udvikling.

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

* * *

Nr. 24/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen for ærkebiskop Emmanuel Kataliko

Bruxelles, den 29. februar 2000

Den Europæiske Union har noteret sig, at Emmanuel Kataliko den 12. februar ved sin tilbagekomst
til Kinshasa fik forbud mod at vende tilbage til ærkebispesædet i Bukavu, og blev forvist til
Butembo.

Unionen giver udtryk for sin dybe bekymring over denne kendsgerning samt over, at det stadig er
umuligt for Emmanuel Kataliko at vende tilbage til Bukavu.

Unionen opfordrer rebellederne fra RCD i Goma til i overensstemmelse med deres mundtlige til-
sagn at gøre alt for, at Emmanuel Kataliko sikkert og hurtigst muligt kan vende tilbage til ærkebi-
spesædet i Bukavu, og retter samme opfordring til Rwandas regering, således at han ifølge sit eget
samt befolkningens ønske kan genoptage sit bispehverv.
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De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, Cypern, Malta
og Tyrkiet, der også er associerede, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 25/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om humanitær bistand til Sydsudan

Bruxelles, den 8. marts 2000

Den Europæiske Union giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at SPLM/SRRA byder
ong'erne sådanne forhold at arbejde under i områderne i Sydsudan, at mange af disse organisationer
har valgt at trække sig ud.

Den Europæiske Union, som er en af de største ydere af humanitær bistand i de områder, der kon-
trolleres af SPLM/SRRA, er specielt bekymret over følgevirkningerne af denne situation, der er
livstruende for tusinder af personer, der allerede er i fare på grund af borgerkrigen i landet.  Den er
også bekymret over den stigende fare for bistandsarbejdernes sikkerhed og materiel.

Den Europæiske Union anmoder SPLM/SRRA om at overveje at genoptage forhandlingerne med
ong'erne hurtigst muligt for at skabe forhold, der gør det muligt for ong'erne at fortsætte den huma-
nitære indsats frit og i overensstemmelse med humanitær folkeret.

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

* * *
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Nr. 26/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om beslutningen i Ukraines parlament om at afskaffe dødsstraffen
og ratificere protokol 6 til den europæiske konvention til beskyttelse

af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

Bruxelles, den 29. februar 2000

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med den beslutning, som Ukraines parlament har truf-
fet om at afskaffe dødsstraffen og ratificere protokol 6 til den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettigheder vedrørende afskaffelse af dødsstraf.

Den Europæiske Union mener, at afskaffelsen af dødsstraffen bidrager til større menneskelig vær-
dighed og til en gradvis udvikling på menneskerettighedsområdet, og bekræfter sit mål om at
arbejde for universel afskaffelse eller i hvert fald indførelse af moratorier for henrettelser som et
første skridt hen imod dette mål.

Det ukrainske parlaments beslutning om at afskaffe dødsstraffen og ratificere protokol 6 til konven-
tionen, som er det første folkeretlige instrument, der har pålagt de kontraherende parter en juridisk
forpligtelse til at afskaffe dødsstraffen, er et meget vigtigt skridt hen imod beskyttelse af menneske-
rettighederne i Ukraine og universel afskaffelse af dødsstraffen, hvilket er Den Europæiske Unions
endelige mål som fastsat i den EU-erklæring og de EU-retningslinjer, der blev vedtaget i juni 1998.

Disse vigtige beslutninger bidrager også til at nå målene i den fælles strategi over for Ukraine ved-
rørende fremme af menneskerettigheder, ligesom de styrker det strategiske partnerskab mellem EU
og Ukraine.

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

* * *
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Nr. 27/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

i anledning af 30-året for ikrafttrædelsen af
traktaten om ikke-spredning af kernevåben

Bruxelles, den 5. marts 2000

I anledning af 30-året for traktaten om ikke-spredning af kernevåben, der trådte i kraft den
5. marts 1970, giver Den Europæiske Union på ny udtryk for sin uformindskede støtte til denne
traktat.

For EU har ikke-sprednings-traktaten en afgørende rolle at spille for styrkelsen af freden og sikker-
heden i verden og er fortsat både en hjørnesten i den globale ikke-sprednings-ordning og et væsent-
ligt grundlag for den fortsatte nukleare nedrustning.

EU ser med tilfredshed på, at 187 lande allerede er part i traktaten, men finder ikke desto mindre, at
en verdensomspændende tilslutning er nøglen til en styrkelse af de globale ikke-sprednings- og ned-
rustningsmål, som er kernen i Unionens politik. EU opfordrer derfor indtrængende de stater, som
endnu ikke har gjort det, til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at tiltræde ikke-sprednings-
traktaten.

EU går stærkt ind for et bedre, mere lovende og internationalt sikkert miljø for alle. EU's medlems-
stater vil både enkeltvis og i fællesskab arbejde hårdt for at opnå et godt resultat af konferencen om
revision af ikke-sprednings-traktaten i år 2000, hvis arbejde efter planen snart vil begynde i
New York, og opfordrer alle andre kontraherende parter til at støtte dem i disse bestræbelser.

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

* * *
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Nr. 28/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om krænkelsen af ytringsfriheden i Serbien

Bruxelles, den 3. marts 2000

Den Europæiske Union er alvorligt bekymret over de serbiske myndigheders fortsatte krænkelse af
ytringsfriheden.

De offentlige trusler imod de uafhængige medier viser, at regimet fører en vilkårlig og diskrimine-
rende politik og slår hårdt ned på uafhængige meninger.

Det nyeste tilfælde, hvor Dusan Mihajlovic, formanden for det nye demokratiske parti, er blevet
tiltalt for at have spredt urigtige oplysninger og forstyrret lov og orden, er det seneste i en lang
række forsøg fra de serbiske myndigheders side på at knægte ytringsfriheden.

Den Europæiske Union gentager, at det er dens grundlæggende overbevisning, at udøvelsen af
ytringsfrihed er en af demokratiets hjørnestene og at det serbiske folk frit skal kunne give udtryk for
sin politiske vilje.

* * *

Nr. 29/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om ulovlig tilegnelse af landbrugsbedrifter i Zimbabwe

Bruxelles, den 13. marts 2000

Den Europæiske Union har med bekymring erfaret, at grupper af krigsveteraner ulovligt er trængt
ind på og har besat flere end 200 landbrugsejendomme i Zimbabwe.

Denne tendens griber om sig og medfører undertiden tillige materielle skader, trusler og voldshand-
linger, der er uacceptable i en demokratisk stat. Besættelse af andres ejendom bringer ejendomsret-
ten og de grundlovssikrede friheder i alvorlig fare og risikerer desuden at ødelægge det igangvæ-
rende markarbejde og den kommende høst på et tidspunkt, hvor Zimbabwe gennemlever en økono-
misk krise uden fortilfælde, og en del af landets fødevarereserver er blevet ødelagt af oversvømmel-
ser.

Den Europæiske Union, der er Zimbabwes største udviklingssamarbejdspartner, retter derfor en
appel til regeringen om at håndhæve loven og genoprette den offentlige orden og befolkningens
sikkerhed og erindrer på ny om, at Den Europæiske Union går ind for en velordnet og gennemsigtig
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landbrugsreform, der respekterer alle borgeres rettigheder og er i harmoni med landets økonomiske
udviklingskrav.

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

* * *

Nr. 30/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
vedrørende udsættelsen af parlaments- og lokalvalgene i Haiti.

Bruxelles, den 15. marts 2000

Den Europæiske Union noterer sig udsættelsen af valgene og de ny datoer (9. april -21. maj), som
det midlertidige valgråd har foreslået for parlaments- og lokalvalgene i Haiti.

Den beklager, at de haitiske myndigheder fjorten måneder efter, at parlamentet er erklæret opløst,
og et år efter, at det midlertidige valgråd er udnævnt, trods den betydelige internationale bistand
stadig ikke har været i stand til at opfylde alle de nødvendige betingelser for retfærdige, rimelige og
gennemsigtige valg, skønt befolkningen har givet udtryk for stor interesse og ansvarlighed ved at
indskrive sig massivt på valglisterne, og de politiske partier har erklæret sig parate til afstemningen.

Den korrekte valgproces' afvikling afkræver, at denne sidste udsættelse bliver så kort som mulig, og
at den endelige tidsplan giver deputeretkammeret mulighed for at samles den anden mandag i juni
2000 i henhold til forfatningen.

Den europæiske bistand kan kun fortsætte og nå fuldt omfang, når alle statens forfatningsmæssige
organer fungerer korrekt.

Den Europæiske Union er indstillet på at yde sit bidrag til den fortsatte demokratiske proces i Haiti.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret EU, samt Cypern, Malta og Tyrkiet, der lige-
ledes er associeret, og de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *
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DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

z

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs

UDTALELSE

om
"Regeringskonferencen 2000 - Det Økonomiske og Sociale Udvalgs rolle"

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium overdrog den 24. november 1999 en
ad hoc-gruppe bestående af Anne-Marie Sigmund, John Little og Josly Piette som medordførere at
forberede ØSU's udarbejdelse af en initiativudtalelse med titlen:

"Regeringskonferencen 2000 - Det Økonomiske og Sociale Udvalgs rolle".

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af
1.-2. marts 2000 (mødet den 1. marts 2000) følgende udtalelse med 137 stemmer for, 10 imod og
25 hverken for eller imod.

* * *

1. Indledning

Den forestående omfattende udvidelse af Den Europæiske Union er en udfordring
uden sidestykke for EU-institutionerne. De skal finde tilfredsstillende svar på mange spørgsmål.

EU skal forud for udvidelsen iværksætte en institutionel reform for fortsat at kunne
løse sine opgaver på effektiv, sammenhængende og gennemsigtig måde og samtidig garantere
opretholdelsen af de principper om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne (og andre
grundrettigheder) og retsstatslighed, som er fælles for medlemslandene.

Alle Den Europæiske Unions institutioner og organer er således hver især blevet
opfordret til at gøre sig overvejelser over, hvilke muligheder de har for reform, og at fremlægge
forslag herom.

ØSU er sig sit ansvar bevidst som samlingspunkt for det organiserede civilsamfund.

Det er i denne ånd, ØSU fremlægger sit bidrag til regeringskonferencen 2000, for at
forberede udvidelsen og bidrage effektivt til den europæiske integration.
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2. ØSU's nuværende rolle

Med oprettelsen af Det Økonomiske og Sociale Udvalg skabte Rom-traktaten det
eneste rådgivende organ på europæisk niveau, som samler repræsentanter for "de forskellige
grupper inden for det økonomiske og sociale liv"; på forskellig baggrund afspejler disse det samlede
organiserede civilsamfund, for hvilket ØSU står til rådighed som forum for debat og overvejelse.

ØSU består i øjeblikket af 222 medlemmer med baggrund ikke blot i erhvervslivet
såsom arbejdsgiverne, lønmodtagerne, landbruget, transporterhvervene, håndværket og de mindre
industrier, de liberale erhverv, andelsbevægelser og kooperativer, men også i almene
samfundsinteresser såsom forbruger- og miljøorganisationer, frivillige hjælpeorganisationer,
familie- og ungdomsorganisationer. Proportionelt er repræsentationen forskellig fra medlemsland til
medlemsland. ØSU er således en upolitisk forsamling, som rummer en stor sum af erfaringer samt
betydelig og anerkendt ekspertise på mange områder.

Beslutningsproceduren i ØSU er konsensusbetonet og afspejler klart
kommunikationsformen i det organiserede civilsamfund. I ØSU modtager det organiserede
civilsamfunds repræsentanter informationer direkte, udtrykker deres synspunkter og forsvarer deres
interesser. ØSU bidrager direkte og effektivt, takket være sin borgernærhed, til gennemsigtigheden
og demokratiseringen af den europæiske integration. ØSU er ikke blot den institutionelle ramme om
høringen af erhvervs- og samfundslivets aktører, men også en bro mellem Europa og det
organiserede civilsamfund i dets mangfoldighed og kompleksitet.

3. Behovet for forandring

ØSU har altid lagt vægt på, at den europæiske integration ikke skal opfattes som en
tilstand, men ses som en proces i konstant udvikling. ØSU er derfor i forbindelse med de tidligere
regeringskonferencer gået ind for reformer, der tager sigte på at bringe denne proces videre.

I den nuværende situation står udvidelsen ikke blot som en udfordring for EU, men
også som en mulighed for institutionel reform. ØSU ønsker at opnå tilstrækkelige midler til endnu
bedre at kunne bidrage til den europæiske integration, bringe udvidelsen heldigt til gennemførelse,
møde forandringerne og opfylde forventningerne fra det organiserede civilsamfunds side.
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4. Hovedpunkterne

4.1 ØSU's sammensætning

ØSU består af repræsentanter for de forskellige dele af det organiserede
civilsamfund.

ØSU bør sammensættes under hensyntagen til nødvendigheden af at sikre passende
repræsentation af de forskellige grupper i det økonomiske og sociale liv og af de almene
samfundsinteresser.

Med hensyn til sin interne organisation går ØSU klart ind for at opretholde sin
struktur med tre grupper. Gruppe I og II samler repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter, og
Gruppe III optager det repræsentative europæiske civilsamfunds øvrige organisationer og gør
således ØSU til en sammensat og mangesidet forsamling.

4.2 Medlemmernes udpegelse

Den gældende procedure for medlemmernes beskikkelse bør opretholdes af hensyn
til subsidiariteten og gennemsigtigheden og for at opretholde den nødvendige direkte
kommunikation mellem civilsamfundets organisationer i medlemslandene og ØSU.

ØSU udelukker dog ikke muligheden af senere at indføre supplerende direkte og
begrænset udpegelse ved de repræsentative europæiske organisationer, der er anerkendt af EU's
institutioner eventuelt under hensyntagen til lignende ændringer i andre institutioners
sammensætning. Regler for disse udpegelser bør fastlægges efter nærmere overvejelse.

4.3 Medlemmernes antal

ØSU anerkender fuldt ud nødvendigheden af at begrænse forøgelsen af
medlemstallet i forbindelse med udvidelsen.

Især bør man i den sammenhæng lade det overordnede princip om ligestilling
mellem ØSU og Regionsudvalget gælde.

Geografisk ligevægt bør opretholdes, idet der specielt tænkes på et passende niveau
for de små medlemslandes repræsentation.

4.4 Mandatets varighed

Det vil være ønskeligt at forlænge ØSU-medlemmernes mandatperiode til 5 år for at
bringe ØSU i overensstemmelse med fornyelsestakten i Kommissionen og Parlamentet.

Mandatet bør fortsat kunne fornys.
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4.5 Opgaver

Der er mulighed for flere typer forbedringer.

Princippet om obligatorisk høring bør opretholdes. Nye områder kan tilmed
inddrages såsom kulturområdet og migrationspolitikken samt spørgsmål vedrørende
ikke-diskrimination.

Dog vil det kunne overlades til ØSU selv at vurdere, i hvilke tilfælde der er grund til
at afgive udtalelse om Kommissionens forslag. Det informerer i så tilfælde sidstnævnte om
grundene til denne beslutning.

ØSU lægger særlig vægt på at udføre sin rådgivende funktion på et tidligt og
undersøgende stadium af udarbejdelsen af ny lovgivning. For at understrege dette og koncentrere
sin opmærksomhed om væsentlige punkter, erklærer ØSU det som sin hensigt at være mere selektiv
i udmålingen af sine opgaver.

For at sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocessen bør det sikres, at de
udtalelser, ØSU har afgivet på en anden institutions anmodning, følges op. Institutioner, der har
anmodet ØSU om en udtalelse, bør informere dette om, i hvilket omfang de har fulgt den
pågældende udtalelse.

For desuden at øge den merværdi, ØSU føjer til de øvrige institutioner, og for at give
ØSU bedre mulighed for at fungere som forbindelsesled for det organiserede civilsamfund, bør den
rådgivende funktion forbedres. Dette kunne ske ved at:

− indføre en mulighed for "sonderende" høring fra Kommissionens side på et stadium forud for
lovgivningsprocessen;

 
− give ØSU rollen som organisator og/eller koordinator i forbindelse med visse konsultationer af

mere omfattende og sammensat karakter;
 
− gøre ØSU til et egnet forum for den civile dialog, som bør udvikles mellem det civile samfunds

organisationer;
 
− styrke ØSU's funktion som ramme om samrådet mellem de sociale og økonomiske parter.

ØSU skal også på eget initiativ i højere grad følge og fremme opfølgningen af
sine udtalelser.

4.6 Etablering af ØSU som fuldgyldig institution
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5. Forslag vedrørende traktatsartiklerne om Det Økonomiske og Sociale Udvalg

EF-TRAKTATENS NUVÆRENDE ORDLYD ØSU'S FORSLAG
Artikel 257 (ex-artikel 193)

Der oprettes et rådgivende Økonomisk og Socialt Udvalg.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for de forskellige
grupper inden for det økonomiske og sociale liv, i
særdeleshed for producenter, landbrugere, fragtførere,
arbejdstagere, handlende og håndværkere samt for liberale
erhverv og almindelige samfundsinteresser.

Artikel 257

Der oprettes et rådgivende Økonomisk og Socialt Udvalg.

Udvalget består af repræsentanter for det organiserede
civilsamfunds forskellige grupper af økonomisk og social
karakter.

Udvalget sammensættes under hensyntagen til
nødvendigheden af at sikre passende repræsentation af
de forskellige kategorier og af almene interessegrupper.

Artikel 258 (ex-artikel 194)

Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og Sociale
Udvalg fastsættes således:

Belgien 12
Danmark   9
Tyskland 24
Grækenland 12
Spanien 21
Frankrig 24
Irland   9
Italien 24
Luxembourg   6
Nederlandene 12
Østrig 12
Portugal 12
Finland                 9
Sverige               12
Det Forenede Kongerige
24

Udvalgets medlemmer beskikkes for fire år af Rådet ved
enstemmig vedtagelse. Genbeskikkelse kan finde sted.

Udvalgets medlemmer må ikke være bundet af nogen
instruktion. De udfører deres hverv i fuldkommen
uafhængighed og i Fællesskabernes almene interesse.

Rådet fastsætter med kvalificeret flertal
udvalgsmedlemmernes dagpenge.

Artikel 258

Antallet af medlemmer af Udvalget svarer til

[...] at fastlægge.

Antallet af medlemmer fra de enkelte medlemslande er
følgende:

[...] at fastlægge.

Udvalgets medlemmer beskikkes for 5 år af Rådet, der
træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Genbeskikkelse
kan finde sted

Udvalgets medlemmer må ikke være bundet af nogen
instruktion. De udfører deres hverv i fuldkommen
uafhængighed og i Fællesskabernes almene interesse.
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EF-TRAKTATENS NUVÆRENDE ORDLYD ØSU'S FORSLAG
Artikel 259 (ex-artikel 195)

1. Med henblik på beskikkelse af Udvalgets medlemmer
tilstiller hver medlemsstat Rådet en liste, der indeholder et
antal kandidater, der er dobbelt så stort som det antal
pladser, der er tildelt dens statsborgere.

Ved Udvalgets sammensætning skal der tages hensyn til
nødvendigheden af at sikre de forskellige grupper inden for
det økonomiske og sociale liv en passende repræsentation.

2. Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen. Det kan
indhente udtalelser fra de europæiske organisationer, der
repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale sektorer,
som berøres af Fællesskabets virksomhed.

Artikel 259

1. Med henblik på beskikkelse af Udvalgets medlemmer
tilstiller hver medlemsstat Rådet en liste, der indeholder et
antal kandidater, der er dobbelt så stort som det antal
pladser, der er tildelt dens statsborgere.

Ved Udvalgets sammensætning skal der tages hensyn til
nødvendigheden af dels at sikre det organiserede
civilsamfunds forskellige grupper af økonomisk og social
karakter en passende repræsentation, dels at sikre
geografisk ligevægt.

2. Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen. Det kan
indhente udtalelser fra de europæiske organisationer, der
repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale sektorer,
som berøres af Fællesskabets virksomhed.

Artikel 260 (ex-artikel 196)

Udvalget vælger af sin midte sin formand og sit præsidium
for et tidsrum af to år.

Det fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget indkaldes af formanden efter Rådets eller
Kommissionens anmodning. Det kan ligeledes træde
sammen på eget initiativ.

Artikel 260

Udvalget vælger af sin midte sin formand og sit præsidium
for et tidsrum af 2 1/2 år.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget indkaldes af sin formand.

Artikel 261 (ex-artikel 197)

Udvalget opdeles i faglige sektioner for de vigtigste af de
områder, som denne traktat omfatter.

De faglige sektioner arbejder inden for rammerne af
Udvalgets almindelige kompetence. De kan ikke rådspørges
uafhængigt af Udvalget.

Inden for Udvalget kan der i øvrigt nedsættes underudvalg,
der om bestemte spørgsmål eller på bestemte områder
udarbejder forslag til udtalelser, som forelægges Udvalget til
overvejelse.

De nærmere retningslinjer for sammensætningen af de
faglige sektioner og underudvalgene og for disses
kompetence fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 261

Udvalget opdeles i faglige sektioner for de vigtigste af de
områder, som denne traktat omfatter.

Udvalget fastlægger sine egne regler for tilrettelæggelsen
af sit arbejde.

Det fastlægger bestemmelser for indhentning af
synspunkter fra civilsamfundets repræsentative
organisationer af økonomisk og social karakter på
europæisk plan i forbindelse med udarbejdelsen af sine
udtalelser.
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EF-TRAKTATENS NUVÆRENDE ORDLYD ØSU'S FORSLAG

Artikel 262 (ex-artikel 198)

Udvalget skal i de tilfælde, der er nævnt i denne traktat,
høres af Rådet eller Kommissionen. Disse institutioner kan
høre Udvalget i alle tilfælde, hvor de finder det
hensigtsmæssigt. Udvalget kan selv tage initiativ til at afgive
udtalelse i tilfælde, hvor det finder det hensigtsmæssigt.

Hvis Rådet eller Kommissionen finder det nødvendigt, giver
de Udvalget en frist for fremsættelsen af dets udtalelse.
Denne frist skal være på mindst en måned fra det  tidspunkt,
hvor formanden har fået meddelelse herom. Efter fristens
udløb kan sagen behandles, uanset at udtalelse ikke
foreligger.

Udvalgets og de faglige sektioners udtalelser samt et referat
af forhandlingerne tilstilles Rådet og Kommissionen.

Udvalget kan høres af Europa- Parlamentet.

Artikel 262

Udvalget skal i de tilfælde, der er nævnt i denne traktat,
høres af Rådet eller Kommissionen.

Udvalget afgiver udtalelse om Kommissionens
lovgivningsmæssige forslag og om ethvert andet
anliggende, når det finder det begrundet. Udvalget kan
herudover konsulteres af Europa-Parlamentet, Rådet
eller Kommissionen.

Hvis Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
finder det nødvendigt, giver de Udvalget en frist for
fremsættelsen af dets udtalelse. Denne frist skal være på
mindst en måned fra det tidspunkt, hvor formanden har fået
meddelelse herom. Efter fristens udløb kan sagen behandles,
uanset at udtalelse ikke foreligger.

Udvalgets udtalelser samt et referat af forhandlingerne
tilstilles Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Institutionerne informerer Udvalget om, i hvilket
omfang de har fulgt de indhentede udtalelser.

Bruxelles, den 1. marts  2000

Beatrice Rangoni Machiavelli
Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Patrick Venturini
Generalsekretær for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

* * *

NB: Bilag på følgende side.
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BILAG

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst
en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Ændringsforslag fremsat af Henri Malosse, Irini Pari,
José Isaías Rodríguez García Caro og Bruno Vever:

Punkt 2, 2. afsnit

Afsnittet affattes således:

"ØSU består i øjeblikket af 222 medlemmer med baggrund ikke blot i erhvervslivet
såsom arbejdsgiverne, lønmodtagerne, landbruget, transporterhvervene, håndværket
og de mindre industrier, de liberale erhverv, andelsbevægelser og kooperativer, men
også i almene samfundsinteresser såsom forbruger- og miljøorganisationer, frivillige
hjælpeorganisationer, familie- og ungdomsorganisationer. Proportionelt er
repræsentationen forskellig fra medlemsland til medlemsland. Mange medlemmer er
ligeledes aktive og har et ansvar i repræsentative europæiske organisationer, der er
anerkendt af EU's institutioner.  ØSU er således en upolitisk forsamling, som
rummer en stor sum af erfaringer samt betydelig og anerkendt ekspertise på mange
områder."

Afstemningsresultat

100 stemte imod
47 stemte for
12 stemte hverken for eller imod.

* * *
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REGIONSUDVALGET

PRÆSIDIETS SAMMENSÆTNING

Regionsudvalgets generalsekretær sendte til orientering den 8. marts 2000 Europa-Parlamentet
sammensætningen af Regionsudvalgets Præsidium i perioden 2000-2002, som blev valgt på
plenarmødet den 16. februar 2000:

PRÆSIDIETS MEDLEMMER

2000-2002

Formand: Jozef CHABERT (B) PPE
Første næstformand: Manfred DAMMEYER (D) PSE

Stedfortræder: Udo MIENTUS (D) PSE

Medlemmer Stedfortrædere

ANDERSEN Knud * ELDR FLENSTED-JENSEN Johannes
PSE

DK

ANDERSEN Søren PPE JENSEN Henning PSE DK
BODFISH Kenneth * PSE GILL George PSE UK
BORE Albert (Formand for PSE-Gruppen) LAMBERTI Gianfranco  PSE UK/IT
BOURG Willy PPE KONTER Norbert PPE L
BRESSO Mercedes PSE FRUGIS Nicola PPE I
CHAVES GONZALEZ Manuel PSE IGLESIAS RICOU Marcelino

PSE
E

COLLIGNON Robert  PSE BURGEON Willy PSE B
D’AMBROSIO Vito * PSE GHIGO Enzo PPE I
DU GRANRUT Claude PPE CENSI Marc PPE F
ENDLEIN Axel  PSE EVESLAGE Hans PPE D
FORMIGONI Roberto PPE FALCONIO Antonio PPE I
FRAGA IRIBARNE Manuel * PPE VALCARCEL SISO Ramón

Luis PPE
E

GUSTÂV Anders  PPE HAMMAR Henrick PPE S
HANNIFFY Constance PPE CUMMINS Maurice PPE IRL
HANNINGFIELD OF CHELMSFORD Lord
PPE

COLEMAN Ruth ELDR UK

HERTOG Fons ELDR LAAN Jan PSE NL
JARDIM Alberto * PPE de MORAIS Isaltino PPE P
JOSEPH Jean-Louis PSE BODIN Yannick PSE F
KALIFF Roger * PSE TARRAS-WAHLBERG

Catarina PSE
S
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KOIVISTO Risto  PSE KAUPPINEN Markku ELDR FIN
KOUKOULOPOULOS Páris * PSE PALEOLOGOS Christos PSE GR
KOULOUMBÍS Evángelos PSE APOSTOLAKOS Grigorios

PPE
GR

LUCAS GIMÉNEZ Juan (Formand for PPE-
Gruppen)

BOCKLET Reinhold PPE E/D

MAY Christine  PSE WHITEMAN Milner EA UK
McKENNA Tony * EA McNAMARA Annette EA IRL
MEINTZ Carlo * ELDR BEISSEL Simone ELDR L
MESQUITA MACHADO Francisco PSE MACHADO Manuel PSE P
O'NEACHTAIN Sean (Formand for EA-
Gruppen)

SAUWENS Johan EA IRL/B

PUECH Jean * PPE LEROY Philippe PPE F
PUMBERGER Günther PPE STINGL Alfred PSE A
SIITONEN Eva-Riitta *  PPE HAIJANEN Paulina PPE FIN
TEUFEL Erwin  PPE STRAUB Peter PPE D
TOPE Graham (Formand for ELDR-Gruppen) JOHANSSON Kent ELDR UK/SV
van GELDER Wim * PPE TINDEMANS Jan PSE NL
VAN DEN BRANDE Luc * PPE SARENS Freddy PPE B
WEINGARTNER Wendelin * PPE SCHAUSBERGER Franz PPE A
ZAPLANA HERNANDEZ-SORO Eduardo
PPE

SANZ ALONSO Pedro PPE E

* Næstformand

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

Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

BROK Støtte til enheder til at
sikre den civile
administration i en
overgangsperiode og
gennemførelse af
fredsaftaler

AFET (M) 20.03.00 PPE C5-0118/00

AYUSO
GONZÁLEZ

Hvidbog om
fødevaresikkerhed

AGRI (M) 28.03.00 PPE C5-0136/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Fiskeressourcer: EU's
deltagelse i regionale
fiskeriorganisationer

BUDG
(M)

21.03.00 PSE C5-0108/00

HAUG Strategier for
eurokampagnen frem til
år 2002+

BUDG
(M)

21.03.00 PSE C5-0104/00

LASCHET Støtte til enheder til at
sikre den civile
administration i en
overgangsperiode og
gennemførelse af
fredsaftaler

BUDG (K) 21.03.00 PPE C5-0118/00

POMES RUIZ Forslag til afgørelse om
organisationen og driften
af EU's
publikationskontor

CONT (M) 22.03.00 PPE C5-0080/00

STAES Støtte til enheder til at
sikre den civile
administration i en
overgangsperiode og
gennemførelse af
fredsaftaler

CONT (M) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0118/00

THEATO Aktindsigt i dokumenter
fra Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen

CONT (M) 22.03.00 PPE C5-0057/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

RIDRUEJO Elektronisk
kommunikation og
tilhørende tjenester: Nye
rammebetingelser
(Revurdering i 1999)

CULT (M) 27.03.00 PPE C5-0141/00

LULLING Øl, afgiftsfri indførsel til
Finland (Ændr. forord.
918/83 og dir. 69/169)

ECON (K) 21.03.00 PPE C5-0137/00

LULLING Øl, afgiftsfri indførsel til
Finland (Ændr. forord.
918/83 og dir. 69/169)

ECON (K) 21.03.00 PPE C5-0138/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Almen og faglig
uddannelse: Undervise og
lære: På vej mod det
kognitive samfund
(Gennemførelse af
hvidbogen)

EMPL (M) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0145/00

ANDERSSON
J.

Udvalg for social
beskyttelse

EMPL (K) 28.03.00 PSE

BREYER Vin: Handel med
vegetativt formerings-
materiale (Ændr. dir.
68/193/EØF)

ENVI (M) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0090/00

GRUPPE PPE Energieffektive
produkter: Kontor- og
kommunikationsudstyr,
program for mærkning

ENVI (M) 22.03.00 PPE C5-0061/00

GRUPPE PSE Strategier for
eurokampagnen frem til
år 2002+

ENVI (M) 22.03.00 PSE C5-0104/00

GRUPPE
GUE/NGL

Sport: Fællesskabsplan til
bekæmpelse af doping
inden for sporten
(Meddelelse)

ENVI (M) 22.03.00 GUE/N
GL

C5-0087/00

GRUPPE PSE Landbrugspriser 2001 ENVI (M) 22.03.00 PSE C5-0121/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.
JACKSON Beskyttelse af Rhinen:

Indgåelse af den nye
konvention om
beskyttelse af Rhinen, 12.
april 1999, Bern

ENVI (K) 22.03.00 PPE C5-0168/00

JACKSON Luftforurening:
Emissioner fra køretøjer,
egendiagnosesystemer
OBD (Ændr. dir.
70/220/EØF)

ENVI (K) 22.03.00 PPE C5-0091/00

LUND Folkesundhed:
Hormonforstyrrende
stoffer, virkninger på
menneskers og dyrs
sundhed (Meddelelse)

ENVI (K) 22.03.00 PSE C5-0107/00

PATRIE Forbruger-, sundheds- og
miljøbeskyttelse:
Anvendelse af
forsigtighedsprincippet

ENVI (K) 22.03.00 PSE C5-0143/00

DEHOUSSE Vandpolitik: Liste over
prioriterede stoffer,
beskyttelse af
økosystemet og
menneskers sundhed

JURI (M) 28.03.00 PSE C5-0079/00

GEBHARDT Hvidbog om fødevare-
sikkerhed

JURI (M) 28.03.00 PSE C5-0136/00

GEBHARDT Forbruger-, sundheds- og
miljøbeskyttelse:
Anvendelse af forsigtig-
hedsprincippet

JURI (M) 28.03.00 PSE C5-0143/00

HAUTALA Særrapport fra Den
Europæiske
Ombudsmand om
fortrolighed i
Kommissionens
ansættelsesprocedurer

JURI (M) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0082/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.
MacCORMICK Forskning: Mod et

europæisk forskningsrum
(Meddelelse)

JURI (M) 28.03.00 VERTS/
ALE

C5-0115/00

McCARTHY Beskyttelse af børns
sundhed: Farlige
phthalater, stoffer, legetøj
(Ændr. dir. 76/69/ÆØF)

JURI (M) 28.03.00 PSE C5-0276/99

NIEBLER Elektronisk
kommunikation og
tilhørende tjenester: Nye
rammebetingelser
(Revurdering i 1999)

JURI (M) 28.03.00 PPE C5-0141/00

CAMISON
ASENSIO

Direktiv om ændring af
dir. 78/660/EØF og
83/349/EØF for så vidt
angår årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber

JURI (K) 28.03.00 PPE C5-0106/00

ZIMERAY Anmodning om
ophævelse af Kronbergers
immunitet

JURI (K) 28.03.00 PSE IMM00207
9

GALLAGHER Fiskeri og akvakultur:
Anvendelsen af
fællesskabsordningen i
perioden 1996-98

PECH (K) 23.03.00 UEN C5-0109/00

JOVÉ PERES Fiskeressourcer: EU's
deltagelse i regionale
fiskeriorganisationer

PECH (K) 23.03.00 GUE/N
GL

C5-0108/00

MIGUÉLEZ
RAMOS

Sikkerheden og årsagerne
til ulykker inden for
fiskeriet+

PECH (K) 23.03.00 PSE

VARELA
SUANZES-
CARPEGNA

Den fælles fiskeripolitik
og udfordringen fra
globaliseringen af
økonomien

PECH (K) 23.03.00 PPE
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.
GRUPPE PSE Den fælles fiskeripolitik

efter 2002: Regionale
møder i 1998-1999
(Rapport)

PECH (K) 23.03.00 PSE C5-0110/00

BAKOPOULOS Radiokommunikation:
Grønbog om
radiospektrumpolitikken,
resultaterne af den
offentlige høring

RETT (M) 22.03.00 GUE/N
GL

C5-0113/00

ORTUONDO
LARREA

Luftforurening:
Emissioner fra køretøjer,
egendiagnosesystemer
OBD (Ændr. dir.
70/220/EØF)

RETT (M) 22.03.00 VERTS/
ALE

C5-0091/00

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Regionale fiskerimøder : status over første fase (1998/1999) og
fremtidsudsigterne

PECH KOM (99) 747
endel.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelse af Fællesskabets affaldslovgivning direktiv
75/442/EØF om affald, direktiv 91/689/EØF om farligt affald,
direktiv 75/439/EØF om olieaffald og direktiv 86/278/EØF om
slam fra rensningsanlæg for perioden 1995 – 1997

ENVI
JURI

KOM (99) 752
endel.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Det Europæiske
Genopbygnings- og udviklingsprogram for Sydafrika (Rådets
forordning (EF) nr. 2259/96) - Årsrapport (1998)

AFET
BUDG
CONT
ITRE
DEVE

KOM (00) 8
endel.

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
gennemførelsen af direktiv 92/51/EØF i henhold til artikel 18 i
direktiv 92/51/EØF

EMPL
RETT
CULT
JURI

KOM (00) 17
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Indikatorer for integrering af miljøhensyn i den fælles
landbrugspolitik

ENVI
AGRI

KOM (00) 20
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Kommissionens delegationer

AFET KOM (00) 40
endel.

Meddelelse fra Kommissionen: Strategier for job i
informationssamfundet

EMPL
CULT
ITRE

KOM (00) 48
endel.

Rapport fra Kommissionen om resultaterne af fjerde fase af
SLIM

ITRE
ENVI
JURI

KOM (00) 56
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
EF's støtte til programmer for økonomiske reformer og
strukturtilpasning: Status og perspektiver

AFET
CONT
ITRE
DEVE

KOM (00) 58
endel.

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen af klausulen om
eksportforbud i artikel 7, stk. 1 i direktivet om
investorgarantiordninger (97/9/EF)

JURI
ECON

KOM (00) 81
endel.

Nittende beretning fra Kommissionen om gennemførelsen i
1995-96 af forordning (EØF) 3820/85 om harmonisering af visse
bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport

REGI

EMPL

KOM (00) 84
endel.

5. rapport fra Kommissionen om kvantitative kontingenter og
tilsynsforanstaltninger for visse andre varer end tekstilvarer med
oprindelse i Folkerepublikken Kina

ITRE KOM (00) 91
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Teknisk justering for 2001 af de finansielle overslag på grundlag
af udviklingen i BNI og priserne (Punkt 15 i den
interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)

CONT
BUDG

KOM (00) 93
endel.

Beretning fra Kommissionen: Tredje beretning om
gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om
anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser
inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (1997-
1998)

EMPL
RETT

KOM (00) 99
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet:
Evaluering af Slim: enklere lovgivning for det indre marked

JURI KOM (00) 104
endel.

Beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af forordning
(EØF) nr. 3118/93 om betingelserne for transportvirksomheders
adgang til at udføre intern vejgodstransport i en medlemsstat,
hvor de ikke er hjemmehørende (CABOTAGE) - Anden
beretning

RETT KOM (00) 105
endel.
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Emne Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen: Sammenfattende rapport om de af
Medlemsstaterne indsendte meddelelser om kontrolarbejdet og
resultaterne af deres kontrol samt principielle spørgsmål om
traditionelle egne indtægter regnskabsåret - 1998 -( Artikel 17,
stk. 3, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89)

BUDG
CONT

KOM (00) 107
endel.

* * *
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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 1. til den 2. marts 2000

Bruxelles

Samlet oversigt

Thèmes débattus

E

E
EE

Déclaration de la 
Commission sur les 
inondations au Mozambique

France: naufrage Erika
B5-0181/2000

Communication de la Commission: 
Réforme de la Commission

Déclaration du Haut Représentant de 
la PESC

les femmes dans le processus décisionnel
B5-0180/2000

Accord commercial 
CE/Israël (débat)
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Det lovgivningsmæssige arbejde1

I. Procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

Førstebehandling

♦  Godkendelse uden ændringer

ITRE/ Procedure uden afgivelse af betænkning (C5-0019/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om forlængelse af beslutning nr. 710/97/EF om en
koordineret fremgangsmåde for godkendelse inden for satellitbaserede
personkommunikationstjenester i Fællesskabet
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0745 – C5-0019/2000 – 2000/0020

2. Høringsprocedure

♦  Godkendelse uden ændringer

PECH/ Gallagher (A5-0035/2000)
Rådets forordning om fjerde ændring af forordning (EF) nr. 1626/94 om tekniske
foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Middelhavet og fjerde ændring af
forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/16
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-175
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0552 - C5-0040/2000 - 1999/0222

                                                
1 Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsorden som ændret ved
afgørelse af 15. april 1999 (B4-0366/99, EFT C 219 af 30. juli  1999, s. 374).
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♦ Godkendelse med ændringer

PECH/ Attwooll (A5-0038/2000)
Rådets forordning om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af
fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/6
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-156
Vedtagne ændringsforslag: 7
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0541 - C5-0302/1999 - 1999/0218

PECH/ Attwooll (A5-0037/2000)
Rådets beslutning om Fællesskabets medfinansiering af udgifter, som medlemsstaterne
afholder til indsamling af data, og finansiering af undersøgelser og pilotprojekter til støtte for
den fælles fiskeripolitik
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/10
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-156
Vedtagne ændringsforslag: 6
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0551 - C5-0303/1999 - 1999/0224

PECH/ Hudghton (A5-0036/2000)
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/53/EØF om minimumsfælles-
skabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/13
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-167
Vedtagne ændringsforslag: 6
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0437 - C5-0168/1999 - 1999/0191

JURI/ Lechner (A5-0039/2000)
Initiativ fra Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Finland med henblik på
vedtagelse af Rådets  forordning om konkurs
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/17
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-202
Vedtagne ændringsforslag: 5
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
9178/1999 – C5-0069/1999 – 1999/0806
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Den politiske kontrol2

1. Meddelelser, redegørelser og rapporter fra de andre institutioner, herunder
redegørelser på Formandskonferencen, der er  åben for alle medlemmer

♦  Meddelelser, redegørelser

♦  RÅDET

Den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Protokol fra  mødet den 1.3.2000/12
Rådets holdning: CRE: 3-042, 3-079
Kommissionens holdning: CRE: 3-080

♦  KOMMISSIONEN

Reform af Kommissionen
Protokol fra  mødet den 1.3.2000/12
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE 3-022, 3-023, 3-026, 3-028, 3-030, 3-032, 3-034, 3-036, 3-038

Oversvømmelser i Mozambique
Protokol fra  mødet den 1.3.2000/13
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-110, 3-117

FEMM/ (B5-0180/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om kvinders deltagelse i beslutningsprocessen
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/21
Rådets holdning: CRE: 3-084, 3-104
Kommissionens holdning: CRE: 3-086, 3-106

                                                
2 Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsorden som ændret ved
afgørelse af 15. april 1999 (B4-0366/99, EFT C 219 af 30. juli  1999, s. 374).
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♦  dokumenter fra andre institutioner om et område, som Europa-Parlamentet skal høres om

ECON/ Katiforis (A5-0041/2000)
Beslutning om Kommissionens dokument "EU-økonomien: oversigt 1999"
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/25
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-142
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
C5-0081/2000 -2000/2046

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0016/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af konklusionerne fra midtvejsministerkonferencen om
integration af fiskeriet og miljøet - 13.-14. marts 1997 i Bergen
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/31
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-181
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0270 - C5-0156/1999 - 1999/2150

PECH/ Katiforis (A5-0017/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fiskeriforvaltning og naturbeskyttelse i havmiljøet
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/33
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-195
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0363 - C5-0176/1999 - 1999/2155

2. Spørgsmål til Rådet og/eller Kommissionen

ELDR, PPE-DE, Verts/ALE, UEN, PSE, GUE/NGL (B5-0181, 0182, 0183, 0184, 0185 og
0186/2000)

Europa-Parlamentets beslutning om de økonomiske og miljømæssige følger af Erikas
forlis

Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/41
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-008, 4-022

* * *
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Mødeperioden fra den 13. til den 17. marts 2000
Strasbourg

Samlet oversigt
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Kildse: PE/DG II/B/Afdelingen for Akters Gennemførelse.
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Det lovgivningsmæssige arbejde3

I. Procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

Førstebehandling

♦ Godkendelse med ændringer

ENVI/ Davies (A5-0062/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftens indhold af ozon
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/25
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-294
Vedtagne ændringsforslag: 19
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0125 - C5-0048/1999 - 1999/0068

ENVI/ Myller (A5-0063/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nationale emissionslofter for visse
luftforurenende stoffer
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/34
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-311
Vedtagne ændringsforslag: 11
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0125 - C5-0047/1999 - 1999/0067

                                                
3 Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsorden som ændret ved
afgørelse af 15. april 1999 (B4-0366/99, EFT C 219 af 30. juli  1999, s. 374).
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AGRI/ Graefe zu Baringdorf (A5-0044/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF om
veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/7
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 3-194, 3-198
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0456 - C5-0239/1999 - 1999/0217

andenbehandling

♦ Godkendelse uden ændringer af Rådets fælles holdning

ENVI/ i form af skrivelse (C5-0055/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
11256/1/2000 - C5-0055/1999 -1998/0029

ENVI/ i form af skrivelse (C5-0064/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 64/432/EØF om
veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
14198/1/1999 – C5-0064/2000 – 1998/0052

ENVI/ i form af skrivelse (C5-0272/1999)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 79/373/EØF om handel med
foderblandinger og 96/25/EF om omsætning af fodermidler
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
10803/1/1999 – C5-0272/2000 – 1998/0238
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♦ Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

DEVE/ Fernández Martín (A5-0048/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til fremme af bevarelse og
bæredygtig forvaltning af tropiske skove og andre skove i udviklingslandene
Vedtagne tekster, mødet den 14.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 1-086, 2-090
Vedtagne ændringsforslag: 12

Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
12487/1/2000 - C5-0014/1999 -1999/0015

RETT/ Bouwman (A5-0043/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og
lastrester fra skibe
Vedtagne tekster, mødet den 14.3.2000/9
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 1-099
Vedtagne ændringsforslag: 15
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
11195/1/1999 - C5-0251/1999 -1998/0249

RETT/ Piecyk (A5-0040/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører
på Fællesskabets område
Vedtagne tekster, mødet den 14.3.2000/14
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 1-110
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
11287/1/1999 - C5-0323/1999 -1998/0097

DEVE/ Wijkman (A5-0051/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til fremme af fuld
integrering af miljøaspektet i udviklingslandenes udviklingsproces
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/8
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 1-078
Vedtagne ændringsforslag: 13
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
12485/1/2000 - C5-0013/1999 -1999/0020
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ENVI/ Lannoye (A5-0047/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/12
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-079
Vedtagne ændringsforslag: 1
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
9947/1/1999 - C5-0252/1999 -1996/0112

ENVI/ Schnellhardt (A5-0054/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en revideret ordning for tildeling af et EF-
miljømærke
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/14
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-254
Vedtagne ændringsforslag: 5
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
10656/2/1999 - C5-0223/1999 -1996/0312

ENVI/ Blokland (A5-0056/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrænding af affald
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/18
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-281, 2-283
Vedtagne ændringsforslag: 16
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
11472/1/1999 - C5-0274/1999 -1998/0289

2. Høringsprocedure

♦  Godkendelse uden ændringer

AGRI/Procedure uden afgivelse af betænkning (C5-0094/2000)
Rådets forordning om berigtigelse af forordning nr. 2075/92 om den fælles markedsordning
for råtobak
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: ingen
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)704 – C5-0094/2000 – 1999/0283
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ECON/ Randzio-Plath (A5-0058/2000)
Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem -
overgangsbestemmelser for Republikken Østrig og Den Portugisiske Republik
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/7
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0703 – C5-0007/2000 – 1999/0272

ITRE/ Ferrer (A5-0066/2000)
Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Det Fælles Råd EF-Mexico
med hensyn til gennemførelsen af artikel 3, 4, 5, 6 og 12 i interimsaftalen
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/9
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-021
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
5965/1/2000 – KOM(2000)0009 – C5-0076/2000 – 2000/0024

ECON/ Goebbels (A5-0042/2000)
Henstilling fra Den Europæiske Centralbank om Rådets forordning om Den Europæiske
Centralbanks yderligere indkaldelse af valutareserveaktiver
Vedtagne tekster, mødet den 17.3.2000/5
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-299
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
BCE 0001/1999 - C5-0202/1999 - 1999/0817

♦ Godkendelse med ændringer

AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0046/2000)
Rådets forordning om informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik
Vedtagne tekster, mødet den 17.3.2000/6
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 5-029
Vedtagne ændringsforslag: 11
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0536 - C5-0249/1999 - 1999/0209
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AGRI/ Izquierdo Rojo (A5-0045/2000)
Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1577/96 om indførelse af en særlig
støtte for visse bælgplanter
Vedtagne tekster, mødet den 17.3.2000/11
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 5-038
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0428 - C5-0187/1999 - 1999/0182
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Referencer Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Dokument Nummer Korresp.
udv.

Mødedok. Ordfører Korresp.
udv.

på
mødet

Procedure Frist
Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og
lastrester fra skibe

14/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0249 RETT A5-0043/2000 Bouwman 15 15 EFT art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der
kører på Fællesskabets område

14/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0097 RETT A5-0040/2000 Piecyk 2 2 EFT art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om foranstaltninger til fremme af bevarelse
og bæredygtig forvaltning af tropiske skove
og andre skove i udviklingslandene

14/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1999/0015 DEVE A5-0048/2000 Fernández
Martín

12 12 EFT art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Rådets direktiv om ændring af direktiv
77/388/EØF om det fælles merværdiafgifts-
system - overgangsbestemmelser for Repu-
blikken Østrig og Den Portugisiske
Republik

15/03/2000 CNS Rådets
forslag

1999/0272 ECON A5-0058/2000 Randzio-
Plath

0 0 EFT  art.  093 Prioriteret af  det
portugisiske
formandskab

Rådet ECOFIN
30/06/2000

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
luftens indhold af ozon

15/03/2000 COD I KOM's
forslag

1999/0068 ENVI A5-0062/2000 Davies 19 19 EFT  art. 251,
stk. 2

Prioriteret af det portu-
gisiske formandskab

Rådet ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
nationale emissionslofter for visse
luftforurenende stoffer

15/03/2000 COD I KOM's
forslag

1999/0067 ENVI A5-0063/2000 Myller 14 11 Prioriteret af det portu-
gisiske formandskab

Rådet ENVI
30/03/2000

22-23/06/2000
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om støjemission i miljøet fra
maskiner til udendørs brug

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0029 ENVI In dstilling i form
af en skrivelse

ENVI 0 0 EFT  art. 251,
stk. 2

Retsakt færdigbehandlet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 64/432/EØF om
veterinærpolitimæssige problemer ved
handel inden for Fællesskabet med kvæg og
svin

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0052 ENVI Indstilling i form
af en skrivelse

ENVI 0 0 EFT art. 251,
stk. 2

Retsakt færdigbehandlet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 79/373/EØF om handel
med foderblandinger og 96/25/EF om
omsætning af fodermidler

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0238 ENVI Indstilling i form
af en skrivelse

ENVI 0 0 EFT art. 251,
stk. 2

Retsakt færdigbehandlet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
kakao- og chokoladevarer bestemt til
konsum

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1996/0112 ENVI A5-0047/2000 Lannoye 2 1 EFT  art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om en revideret ordning for tildeling af et
EF-miljømærke

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1996/0312 ENVI A5-0054/2000 Schnellhardt 5 5 EFT  art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
forbrænding af affald

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1998/0289 ENVI A5-0056/2000 Blokland 32 16 EFT art. 251,
stk. 3

3 måneder + (1)

Rådets forordning om berigtigelse af
forordning nr. 2075/92 om den fælles
markedsordning for råtobak

15/03/2000 CNS Rådets
forslag

1999/0283 AGRI uden betænkning AGRI 0 0 EFT art.  037 Interinstitutionel aftale
af 6. maj 1999, kapitel F

Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om foranstaltninger til fremme af fuld
integrering af miljøaspektet i
udviklingslandenes udviklingsproces

15/03/2000 COD II Rådets
fælles

holdning

1999/0020 DEVE A5-0051/2000 Wijkman 18 13 Traktatens art.
251, stk. 3

3 måneder + (1)
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 64/432/EØF om vete-
rinærpolitimæssige problemer ved handel
inden for Fællesskabet med kvæg og svin

16/03/2000 COD I KOM's
forslag

1999/0217 AGRI A5-0044/2000 Graefe zu
Baringdorf

2 2 EFT  art. 251,
stk. 2

Portugisisk for-
mandskabs program

Rådet AGRI

Rådets forordning om Den Europæiske
Centralbanks yderligere indkaldelsee af
valutareserveaktiver

17/03/2000 CNS indstilling
BCE

1999/0817 ECON A5-0042/2000 Goebbels 0 0 EFT art. 107,
stk. 6

UEM tredje fase

Rådets forordning om
informationsforanstaltninger vedrørende den
fælles landbrugspolitik

17/03/2000 CNS Rådets
forslag

1999/0209 AGRI A5-0046/2000 Izquierdo
Rojo

11 11 EFT art.   037 Lovgivningsprogram

Rådets forordning (EF) om ændring af
forordning (EF) nr. 1577/96 om indførelse
af en særlig støtte for visse bælgplanter

17/03/2000 CNS Rådets
forslag

1999/0182 AGRI A5-0045/2000 Izquierdo
Rojo

3 3 Traktatens art.
037

AGENDA 2000
Det Europæiske Råd i

Berlin 1999
Kilde: PE/DG II/B/Afdelingen for Akters Gennemførelse.
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Den politiske kontrol4

1. Meddelelser, redegørelser og rapporter fra de andre institutioner, herunder deres
redegørelser på Formandskonferencen, der er åben for alle medlemmer

♦ redegørelser, meddelelser

♦  RÅDET OG KOMMISSIONEN

PSE, PPE-DE, ELDR (B5-0236, 0239 og 0240/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Det Europæiske Råds ekstraordinære

samling den 23.-24. marts 2000 i Lissabon
Vedtagne tekster, mødet den 2.3.2000/42
Rådets holdning: CRE: 1-020, 1-065
Kommissionens holdning: CRE: 1-022, 1-066
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

♦  RÅDET

PSE, ELDR, GUE/NGL (B5-0233, 0234 og 0235/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om 50-året for Genève-konventionerne af 12. august 1949
og den humanitære folkeret
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/26
Rådets holdning: CRE: 3-009
Kommissionens holdning: CRE: 3-020
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

♦  KOMMISSIONEN

PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0228, 0229, 0230/2000)
Beslutning om Kommissionens årlige arbejdsprogram for 2000
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/10
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE 2-013, 2-048 og CRE 2-023, 2-072 fra den 15.2.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

                                                
4 Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsorden som ændret ved
afgørelse af 15. april 1999 (B4-0366/99, EFT C 219 af 30. juli  1999, s. 374).
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Supplerende bidrag fra Kommissionen til regeringskonferencen: kvalificeret flertal vedrørende
spørgsmål om det indre marked på skatte- og afgiftsområdet og det sociale område
Protokol fra  mødet den 14.3.2000/18
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE 2-150, 2-152, 2-156, 2-163

♦  dokumenter fra andre institutioner om et område, som Europa-Parlamentet skal høres om

AFCO/ Duff - Voggenhuber (A5-0064/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions
grundlæggende rettigheder
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/18
Rådets holdning: CRE: 2-145
Kommissionens holdning: CRE: 2-146
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
C5-0058/1999 -1999/2064

LIBE/ Ludford (A5-0049/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af racisme og fremmedhad i Den
Europæiske Union
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/70
Rådets holdning: CRE: 3-156, 3-161
Kommissionens holdning: CRE: 3-157, 3-162
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0268 – C5-0310/1999 + C5-0015/2000 – 1999/2205

AFET/ Belder (A5-0055/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i
ansøgerlandene
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/83
Rådets holdning: CRE: 3-156, 3-161
Kommissionens holdning: CRE: 3-157, 3-162
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0256 – C5-0094/1999 – 1999/2099



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE68

Bulletin 10.04.2000
Redaktionen slut : 31.03.2000

- DA - PE 168.654

ITRE/ Read (A5-0067/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen "Europa" -  et
informationssamfund for alle. Kommissionens initiativ op til Det Europæiske Råds
ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/90
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-048
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0687 - C5-0063/2000 - 2000/2034

AFET/ Malmström (A5-0060/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om årsberetningen om internationale menneskerettigheder
og Den Europæiske Unions menneskerettighedspolitik, 1999
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/28
Rådets holdning: CRE: 3-156, 3-161
Kommissionens holdning: CRE: 3-157, 3-162
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2002

LIBE/ Haarder (A5-0050/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om respekten for menneskerettighederne i Den Europæiske
Union (1998-1999)
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/39
Rådets holdning: CRE: 3-156, 3-161
Kommissionens holdning: CRE: 3-157, 3-162
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
11350/1999 – C5-0265/1999 – 1999/2001

2. Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0246, 0253, 0262, 0272 og 0278/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Vestsahara
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/52
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE:  4-174
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
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GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0244, 0254, 0263, 0276 og 0279/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om uvejret i Mozambique
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/55
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-185
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0255, 0264, 0270 og 0280/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om valget i Peru
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/57
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-222
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

GUE/NGL, ELDR, PPE-DE, PSE, Verts/ALE (B5-0245, 0256, 0261, 0265 og 0271/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om krænkelser af menneskerettighederne og den
humanitære folkeret i Tjetjenien
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/59
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-222
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0257, 0266, 0273 og 0281/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om pressefrihed i Forbundsrepublikken Jugoslavien
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/62
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-222
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0250, 0258, 0283 og 0285/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Jammu og Kashmir
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/64
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-222
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
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GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0248, 0259, 0267, 0274 og 0284/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, der er forbundet
med illegale aktiviteter
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/65
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-232
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

PPE-DE, GUE/NGL, ELDR, PSE, Verts/ALE (B5-0243, 0249, 0260, 0269 og 0275/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om konventionen om international handel med
udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/67
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 4-240
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

3. Spørgsmål til Rådet og/eller Kommissionen

ENVI/ Jackson (B5-0227/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om programmer under strukturfondene i medlemsstaterne
og den nationale gennemførelse af EU's miljølove
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/23
Rådets holdning: ingen
Kommissionens holdning: CRE: 2-319, 2-331
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

* * *


