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VIGTIGE AFGØRELSER FRA KVÆSTORKOLLEGIET

Kvæstorkollegiets formænd Daniel DUCARME og Jacques POOS har udsendt følgende
meddelelser til Europa-Parlamentets medlemmer:

Nr. 12/00 - Regulativ om eksterne brugeres benyttelse af
  Europa-Parlamentets lokaler
- Regler for udstillinger i Europa-Parlamentets lokaler

Nr. 14/00 Åbningstider i restauranten i forbindelse med aftenmøder i
Strasbourg

Nr. 15/00 Oplysning om problemer i forbindelse med paniksituationer -
Bruxelles

Nr. 16/00 Sortering og genanvendelse af affald i Europa-Parlamentet

Nr. 17/00 Overholdelse af bestemmelserne om anvendelse af Internettet

Nr. 18/00 Ændring af artikel 22 og 22a i regulativet om
omkostningsgodgørelser og andre godtgørelser til medlemmerne
vedrørende sprog- og edb-kurser

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

SPØRGETID (B5-0220/00) den 16 og 17. maj 2000

23 spørgsmål (jf. forretningsordenens artikel 43)

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL RÅDET

Alexandros ALAVANOS Uønskede personer i Tyrkiet H-0350/00

Marie ISLER BÉGUIN Uoverensstemmelse mellem Armenien og Tyrkiet H-0361/00

John PURVIS Associeringsaftalen mellem EU og Jordan H-0365/00

Brian CROWLEY Kulturen og WTO H-0370/00

María IZQUIERDO
ROJO

Betaling af Den Europæiske Unions bidrag til FN's
mission i Kosovo over landbrugsbudgettet

H-0376/00

Esko SEPPÄNEN Økonomisk støtte til fælleseuropæiske partier H-0381/00

Mihail PAPAYANNAKIS Tyrkisk indtrængen i Irak H-0389/00

Pat GALLAGHER Europæisk charter for små virksomheder H-0390/00

Carmen CERDEIRA
MORTERERO

Særskilt direktiv for at bekæmpe forskelsbehandling af
handicappede

H-0391/00

Rodi KRATSA-
TSAGAROPOULOU

Bekæmpelse af forskelsbehandling H-0396/00

Glenys KINNOCK Burma H-0392/00

Per GAHRTON Euro 11's beslutningskompetence H-0395/00



ALMENE OPLYSNINGER 9

Bulletin 13.06.2000
Redaktionen slut :  02.06.2000

- DA - PE 281.819

Spørger Emne Nr.

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN

John CUSHNAHAN Fængsling af oppositionspolitikeren  Xu Wenli i Kina H-0433/00

Jan MULDER Kommissionens reformprogram og udvidelsen H-0357/00

Rosa MIGUÉLEZ
RAMOS

Canadiske fiskeriinspektørers bording af fiskerfartøjer
fra EU i internationalt farvand

H-0411/00

Efstratios KORAKAS Behovet for opbakning af og støtte til olivenoliesektoren H-0415/00

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆRER UDVALGT TIL DENNE MØDEPERIODE

Hr. SOLBES MIRA

Pernille FRAHM Yderligere integration som følge af ØMU'en H-0409/00

Pedro MARSET
CAMPOS

Usikkert arbejde og antallet af arbejdsulykker i Spanien
og i Murcia-regionen

H-0419/00

Hr. VERHEUGEN

Jens-Peter BONDE Ansøgerlandenes tilpasning H-0352/00

Joachim WUERMELING Udvidelsen mod øst – overgangsordning inden for
området med fri tjenesteydelser

H-0388/00

Hr. MONTI

David MARTIN Medlemsstaternes ansøgninger vedrørende statsstøtte H-0354/00

Claude TURMES Statsstøtte til atomkraft H-0355/00

Nuala AHERN Finansiel støtte til den europæiske atomindustri H-0383/00

* * *
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OVERSIGT OVER SPØRGETIDEN
MAJ 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 31 12 11 5 7 1 0 SEIXAS DA COSTA

Kommissionen 52 11 40 9 1 0 0 KINNOCK
SOLBES MIRA
VERHEUGEN
MONTI

I alt 83 23 51 14 8 1 0
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SKRIFTLIGE ERKLÆRINGER - 20001

Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter
2/2000 289.155 COSSUTTA, MANISCO Den bebudede lukning af Goodyears anlæg i

Italien
21.02.2000 21.05.2000 26

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

Bevarelse af erindringen om holocaus 01.03.2000 01.06.2000 231

4/2000 289.664 DEVA, VAN ORDEN, CORRIE ,
KHANBHAI

Zimbabwe 20.03.2000 20.06.2000 33

5/2000 289.668 KAUPPI, MATIKAINEN-
KALLSTRÖM, SUOMINEN,
VATANEN,KORHOLA

Brugen af forkortelser 22.03.2000 22.06.2000 24

                                                
1 Situationen pr. 19.05.2000
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Nr. PE.nr. Indgivet af Emne Indgivet Udløbsdato Underskrifter
6/2000 290.101 VILLIERS Cypern 29.03.2000 29.06.2000 36

7/2000 290.403 MUSCARDINI Embargoen mod Irak 10.04.2000 10.07.2000 20

8/2000 291.824 LUCAS, MORGANTINI,
SANDBÆK og McKENNA

Nuklear afskrækkelse 16.05.2000 16.08.2000 11
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FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Nr. 38/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om den fornyede fængsling af Akin Birdal

Bruxelles, den 7. april 2000

Den Europæiske Union beklager, at Akin Birdal er blevet tilbageholdt igen. Den fornyede
tilbageholdelse af Akin Birdal er et alvorligt tilbageskridt for udtryksfriheden i Tyrkiet og er ikke i
overensstemmelse med ånden i Helsingfors-konklusionerne.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at løslade Akin Birdal af
humanitære grunde og understreger, at han bør have passende lægebehandling, så længe han er i
fængsel.

Den Europæiske Union følger nøje den politiske udvikling og udviklingen på
menneskerettighedsområdet i Tyrkiet og fremhæver endnu en gang betydningen af at overholde
retsstatsprincipperne og de internationale menneskerettighedsstandarder.

* * *

Nr. 46/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om det sudanesiske luftvåbens bombninger af civile mål

Bruxelles, den 5. maj 2000

Den Europæiske Union noterer med tilfredshed, at Sudans præsident for nylig har meddelt, at han
har givet ordre til at indstille flyangrebene på mål i det sydlige Sudan. Den Europæiske Union op-
fordrer Sudans regering til fuldt ud at opfylde dette tilsagn og til at afholde sig fra enhver form for
sådanne aktioner for fremtiden. Den Europæiske Union vil fortsat følge civilbefolkningens situation
i dette område nøje.

Den Europæiske Union gentager, at den fuldt ud støtter den fornyede politiske dialog, men har gjort
de sudanesiske myndigheder opmærksom på, at det er et væsentligt udtryk for, at de har vilje til at
skabe en atmosfære, der kan bidrage til, at dialogen videreføres med positivt resultat, og at de øn-
sker fred, at den humanitære folkeret respekteres.
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Den Europæiske Union opfordrer desuden SPLM/A (det sudanesiske folks befrielsesbevægelse og -
hær) til at leve op til sit ansvar, som er fuldt ud at respektere den humanitære folkerets regler og
principper og afstå fra at anvende civile områder til militære formål.

Den Europæiske Union opfordrer begge parter til at træffe afgørelse om et fuldstændigt ophør af
fjendtlighederne og til at sørge for, at der gøres omfattende fremskridt i IGAD's igangværende
fredsproces.

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 Øko-
nomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 55/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om UNMIK-rejsedokumenter

Bruxelles, den 5. maj 2000

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på UNMIK-regulativ 2000/18 af 29. marts om udste-
delse af rejsedokumenter.

Den opfordrer medlemsstaterne og Kosovos nabostater til at anerkende det rejsedokument, som
UNMIK snart vil indføre for personer, der er bosat i Kosovo, og som får tilkendt status som fastbo-
ende i Kosovo i forbindelse med den kommende oprettelse af et folkeregister med ret til fri bevæ-
gelighed, idet dog hver af de berørte stater frit kan fastsætte visumbestemmelser.

* * *

Nr. 56/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions

vegne om kommunalvalget i Ækvatorialguinea

Bruxelles, den 4. maj 2000

Den Europæiske Union har med tilfredshed noteret sig bekræftelsen af datoen for det kommende
kommunalvalg i Ækvatorialguinea, der skal finde sted den 28.5.2000.

Den Europæiske Union er overbevist om, at kommunalvalget er et af de væsentlige elementer i lan-
dets demokratiseringsproces, og finder, at en konstruktiv dialog mellem regeringen og samtlige po-
litiske kræfter i Ækvatorialguinea er den eneste vej, der vil kunne fremme denne proces, som er en
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grundlæggende betingelse for den politiske, økonomiske og sociale udvikling af Ækvatorialguinea
samt for en positiv udvikling af landets forbindelser udadtil.

På grund af den kritik, der fremkom i forbindelse med det seneste valg, vil Den Europæiske Union
nøje følge afholdelsen af dette valg, og den ønsker at give udtryk for sin bekymring med hensyn til
neutraliteten og upartiskheden af den mekanisme for valgobservation, som regeringen vil indføre.

Den Europæiske Union opfordrer regeringen til at respektere menneskerettighederne og navnlig til
at garantere stemmeret, ret til at bevæge sig frit, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed for borgerne og
alle oppositionspartierne.

Den Europæiske Union opfordrer regeringen til at afholde dette valg på vilkår, der er acceptable for
så vidt angår åbenhed og udøvelse af de grundlæggende frihedsrettigheder, idet dette valg er en
mulighed for regeringen til at vise det internationale samfund sin reelle vilje til at indlede demokra-
tiseringsprocessen og konsolideringen af retsstaten.

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 Øko-
nomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 57/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Sierra Leone

Bruxelles, den 5. maj 2000

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de aktioner, den Revolutionære Forenede Front i Sierra
Leone har indledt i direkte krænkelse af Lomé-fredsaftalen, og er yderst foruroliget over rappor-
terne om drab af UNAMSIL-personale.

Den Europæiske Union finder det desuden fuldstændig utilstedeligt, at der tilbageholdes civilt og
militært UNAMSIL-personale, og at den Revolutionære Forenede Front angriber UNAMSIL.

Den Europæiske Union opfordrer Den Forenede Revolutionære Front, og specielt dens leder Foday
Sankoh, til at indstille alle angreb på UNAMSIL, til sikkert og betingelsesløst at frigive alle til-
bageholdte, og til fuldt ud at efterkomme alle tilsagn i henhold til Lomé-fredsaftalen, herunder
gennemførelse af programmet for afvæbning, demobilisering og reintegrering.

Den Europæiske Union gentager, at den stærkt støtter Lomé-fredsaftalen og De Forenede Nationers
bestræbelser på at opfylde deres mandat i Sierra Leone.
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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 medlemmer af Det Europæiske Øko-
nomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 59/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Libanon

Bruxelles, den 6. maj 2000

Den Europæiske Union, som er dybt bekymret over den seneste udvikling af situationen i Libanon
og det nordlige Israel, appellerer til alle parter om at afholde sig fra en yderligere optrapning og
overholde betingelserne i våbenhvileaftalen fra april 1996.

Den Europæiske Union udtrykker sin sympati med de sårede og de efterladte.

Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at udvise den største tilbageholdenhed, idet den
erindrer om, at en intensivering af fjendtlighederne kun vil tjene dem, der er imod en retfærdig,
varig og omfattende fred i Mellemøsten, og påføre uskyldige mennesker unødvendige lidelser.

* * *

Nr. 60/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Etiopien/Eritrea

Bruxelles, den 10. maj 2000

Efter at være blevet orienteret af formandskabets særlige repræsentant om resultatet af de seneste
indirekte forhandlinger i Algeriet om en løsning på konflikten mellem Etiopien og Eritrea opfordrer
EU de to landes regeringer til straks og betingelsesløst at indlede videre forhandlinger på grundlag
af erklæringen fra formandskabet for OAU af 5. maj 2000 med henblik på at nå til enighed om en
hurtig gennemførelse, som EU er rede til at støtte, af OAU's fredsaftale i overensstemmelse med
OAU's "rammeaftale" og "nærmere regler for gennemførelse".

EU støtter fuldt ud de bestræbelser, som repræsentanten for det nuværende algeriske formandskab
for OAU udfolder i den retning, samt USA's og dets eget formandskabs bestræbelser og opfordrer
de to regeringer til at samarbejde konstruktivt med dem, at afholde sig fra at indlede en militær
aktion, som ville få katastrofale følger for begge lande, og at udvise størst mulig tilbageholdenhed.
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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 medlemmer af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.

* * *

Nr. 61/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om intensiveringen af repressalier over for de demokratiske styrker,
civilbefolkningen og uafhængige medier i Serbien

Bruxelles, den 10. maj 2000

Den Europæiske Union er overordentlig foruroliget over intensiveringen af repressalierne over for
de demokratiske styrker, civilbefolkningen og uafhængige medier i Serbien.

De jugoslaviske myndigheder har med deres foranstaltninger for at hindre den lovlige og demokra-
tiske samling, der skulle finde sted den 9. maj i Pozarevac, endnu en gang tilkendegivet deres afvis-
ning af demokrati og krænkelse af ytringsfriheden. Den Europæiske Union ser med tilfredshed på
den optræden, der udvises af de demokratiske styrker, som har undgået enhver form for voldelige
sammenstød til trods for myndighedernes overlagte provokationer.

Den Europæiske Union fordømmer desuden den seneste tids vilkårlige arrestationer af politikere,
journalister og studerende. Det er især foruroligende, at to Otpor-aktivister er blevet arresteret igen.

Den Europæiske Union gentager, at det fuldt ud støtter det serbiske folks kamp for frihed og demo-
krati.

* * *
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Nr. 62/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Union vegne

om situationen i Indonesien

Bruxelles, den 15. maj 2000

Den Europæiske Union ønsker et stærkt, demokratisk, forenet og velstående Indonesien. Den støtter
Indonesiens territoriale integritet og glæder sig over den nuværende indonesiske regerings indsats
for at løse landets interne konflikter gennem dialog snarere end ved våbenmagt. EU ser derfor med
tilfredshed på undertegnelsen af et aftalememorandum (MOU) mellem den indonesiske regering og
Free Aceh Movement (GAM) den 12. maj 2000 i Genève. Den opfordrer begge parter til at over-
holde de aftalte betingelser. EU er af den opfattelse, at MOU er et første skridt hen imod en retfær-
dig og varig løsning på problemerne i Aceh. EU ser også med tilfredshed på, at der er indledt rets-
lige procedurer for at bringe de formodede ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne i
provinsen for retten.

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

* * *

Nr. 63/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Sri Lanka

Bruxelles, den 15. maj 2000

1. Den Europæiske Union er dybt bekymret over den stadigt mere voldsomme konflikt i Sri
Lanka og de alvorlige følger, den har for landet, dets befolkning og dets økonomi.

2. EU opfordrer begge parter i denne tragiske, langvarige konflikt til at standse fjendtlighederne
og indlede forhandlinger med henblik på at sikre en fredelig løsning på konflikten.

3. EU minder begge parter om deres ansvar for at sikre den civile befolknings sikkerhed i kon-
fliktområderne, navnlig på Jaffna- halvøen.

4. EU tilslutter sig FN's generalsekretær og opfordrer indtrængende begge parter til at samar-
bejde med den norske regering i dens bestræbelser på at finde en forhandlingsløsning på kon-
flikten.
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5. EU beklager dels begrænsning af de borgerlige rettigheder og pressefriheden, der følger af
den undtagelseslovgivning, som er indført af den srilankanske regering, og opfordrer regerin-
gen til at ophæve den så hurtigt som muligt.

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

* * *

Nr. 64/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om konflikten mellem Etiopien og Eritrea

Bruxelles, den 15. maj 2000

Den Europæiske Union fordømmer og beklager dybt genoptagelsen af fjendtlighederne mellem
Etiopien og Eritrea og den vedvarende konflikt, der bringer sikkerheden og udviklingsbestræbel-
serne i området i fare, navnlig på baggrund af den fødevarekrise, der vil blive forværret efter gen-
optagelsen af kampene.

Den Europæiske Union ser med tilfredshed på og støtter resolution 1297, som FN's Sikkerhedsråd
har vedtaget.

Den Europæiske Union appellerer indtrængende til de to parter om straks at indstille kamphandlin-
gerne og betingelsesløst genoptage fredsforhandlingerne under ledelse af OAU med henblik på at
nå til enighed om de tekniske arrangementer til gennemførelse af OAU's rammeaftale og dens
vilkår, som begge parter har accepteret.

Den Europæiske Union bekræfter, at den fuldt ud støtter OAU's fredsbestræbelser og er villig til at
bidrage til gennemførelsen af den fredsaftale, der kan findes under ledelse af den panafrikanske
organisation.

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.

* * *
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Nr. 65/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om Guinea Bissau

Bruxelles, den 19. maj 2000

Den Europæiske Union er bekymret over den vedvarende spænding og usikkerhed i Guinea Bissau
og beretningerne om manglende disciplin i visse sektorer af de væbnede styrker.

Den Europæiske Union anmoder indtrængende alle parter i Guinea Bissau og navnlig militæret til at
bidrage til at sidste års positive udvikling med afholdelsen af frie, retfærdige og demokratiske valg,
der førte til et demokratisk magtskifte, fortsættes.

Den Europæiske Union understreger, at den fuldstændige genindførelse af et civilt styre, velfun-
gerende demokratiske institutioner og fredelige forhold er nødvendige forudsætninger for, at de
udenlandske investeringer og den finansielle og økonomiske støtte, som landet har hårdt brug for,
kan fortsætte.

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

* * *

Nr. 66/00
Formandskabets erklæring på EU's vegne vedrørende

den serbiske regerings beslaglæggelse af Studie B

Bruxelles, den 18. maj 2000

EU's formandskab er chokeret over den serbiske regerings optrappede undertrykkelse af medierne,
oppositionen og civilsamfundet.

EU's formandskab fordømmer på det kraftigste beslaglæggelsen af tv-stationen Studie B's lokaler
onsdag den 17. maj 2000. Denne beslaglæggelse forhindrer også Radio B292, Radio Index og
avisen BLIC i at udøve deres virksomhed, og Beograds indbyggere er således blevet frataget
adgang til uafhængige elektroniske medier.
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EU's formandskab udtrykker sin fulde støtte til de uafhængige medier, deres journalister og ansatte
og tilskynder dem til at fortsætte deres vigtige opgave. Udøvelse af fri og uafhængig journalistisk
virksomhed i Serbien er én side af et demokratisk samfund i offentlighedens tjeneste.

Den serbiske regerings oprørende foranstaltninger for at hindre de frie medier i deres arbejde er
derimod en uacceptabel overtrædelse af ytringsfriheden og viser tydeligt, at regeringen i
Forbundsrepublikken Jugoslavien stadig bevæger sig i retning af fuldstændig isolation på trods af
det serbiske folks ønske om demokrati.

EU's formandskab opfordrer indtrængende den serbiske regering til at ophæve sin beslutning om
kontrol med Studie B og til at give Radio B292, Radio Index og Blic mulighed for at fortsætte deres
arbejde.

* * *

Nr. 68/00
Erklæring fra formandskabet vedrørende Burma/Myanmar

på Den Europæiske Unions vegne

Bruxelles, den 24. maj 2000

Ti år efter valgene i Burma/Myanmar, som det demokratiske parti, Nationalforbundet for Demokrati
(NLD), vandt med et så overbevisende flertal, beklager Den Europæiske Union dybt, at de burme-
siske myndigheder stadig undlader at respektere folkets klare demokratiske dom.

Den Europæiske Union er endvidere dybt foruroliget over, at perioden op til denne tiårsdag har væ-
ret præget af nye arrestationer af NLD-aktivister.

Den gentager sin opfordring til de burmesiske myndigheder om at respektere menneskerettigheder-
ne, genindføre demokrati og indlede en dialog med oppositionspartierne og de etniske minoriteter,
som kan føre til varig national forsoning i en forenet og demokratisk stat.

Den Europæiske Union erindrer desuden om, at den er rede til at sende endnu en trojkamission til
Rangoon/Yangon for således på en positiv og konstruktiv måde at fremme målene for EU's politik
vedrørende Burma/Myanmar ved at indlede en meningsfyldt politisk dialog.

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

* * *
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Nr. 69/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om situationen i Paraguay

Bruxelles, den 22. maj 2000

Den Europæiske Union har med bekymring fulgt den seneste udvikling i den politiske situation i
Paraguay og fordømmer på det skarpeste alle forsøg på med magt at ændre landets forfatning.

Den Europæiske Union støtter republikkens præsident Luis González Macchi og hilser med
tilfredshed, at de demokratiske tilstande hurtigt blev genoprettet, og forventer samtidig, at landets
institutioner og befolkning fortsat vil efterleve principperne om forfatningsmæssigt demokrati,
politisk pluralisme og overholdelse af menneskerettighederne.

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. 70/00
Erkæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om de seneste begivenheder i Serbien

Bruxelles, den 22. maj 2000

Den Europæiske Union er dybt bekymret over den seneste udvikling i Serbien og fordømmer på det
kraftigste overtagelsen af Beograds uafhængige TV-station Studio B onsdag den 17. maj og de
samtidige aktioner over for Radio B292, Radio Index, dagbladet BLIC samt TV Mladenovac.

Denne aktion, der sker efter fortsatte masseanholdelser og tilbageholdelser af repræsentanter for
oppositionen og studenterledere, hårde straffe til uafhængige medier, undertrykkelse af journalister
og opstilling af hindringer for de demokratiske kræfters offentlige møder, er den seneste i en række
repressive aktioner, som Milosevic-regimet har gennemført.

Rådet udtrykte bekymring over rapporter om yderligere foranstaltninger, som regimet vil træffe
over for den demokratiske opposition og civilsamfundet.
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Regimet gør i stadig stigende grad brug af undertrykkelse, hvilket betyder, at FRJ og Serbien fjerner
sig mere og mere fra et frit og demokratisk Europa, øger landets isolering og er i strid med det
serbiske folks ønsker.

Næsten ti år efter opløsningen af Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien er Forbunds-
republikken Jugoslavien den eneste af de sydøsteuropæiske stater, der stadig holder sig isoleret fra
den generelle udvikling i Europa. Præsident Milosevics regime har alene ansvaret for denne
situation.

EU har ved hjælp af en betydelig økonomisk støtte, teknisk bistand, tilbud om aftalemæssige for-
bindelser og udvikling af en styrket politisk dialog gjort en stor indsats for at bidrage til, at landene i
det vestlige Balkan kan overgå til demokrati og markedsøkonomi.

Sammen med landene i regionen arbejder EU inden for rammerne af stabilitetspagten også på at
bringe disse lande nærmere til en mulig integrering i de europæisk-atlantiske strukturer. Der er alle-
rede opnået meget. EU ser frem til at kunne byde FRJ velkommen inden for rammerne af dette
samarbejde, når en vellykket demokratisk forandring er gennemført i Serbien.

EU's politik er ikke rettet mod det serbiske folk, men mod Milosevics regime, som overtræder de
grundlæggende menneskerettigheder på den mest åbenbare måde. EU har ingen uoverensstemmel-
ser med det serbiske folk. Dette er grunden til, at EU yder betydelig humanitær bistand, udvikler en
omfattende dialog med civilsamfundet og træffer foranstaltninger til støtte for demokratiet og de
uafhængige medier i Serbien.

* * *

Nr. 71/00

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne
om Fredsimplementeringsrådet

Bruxelles, den 22. maj 2000

På baggrund af ministermødet i Fredsimplementeringsrådet vedrørende Bosnien-Hercegovina den
23.-24. maj erindrede EU om, at den går fuldt ind for fredsprocessen i Bosnien-Hercegovina. EU
roste i den forbindelse det bemærkelsesværdige arbejde, som den højtstående repræsentant og hans
personale har udført i BiH, og gentog sin fulde støtte til deres aktion.

EU noterede sig, at der er gjort væsentlige fremskridt, nu hvor femåret for Dayton nærmer sig.
Sikkerhedssituationen har stabiliseret sig. Der er gennemført en større genopbygning. Mindretal
vender tilbage i stigende omfang. Brcko-distriktet er etableret og fungerer. Flere på hinanden
følgende valg har indledt en tendens hen imod en stadig større politisk pluralisme. BiH anerkendes



ALMENE OPLYSNINGER24

Bulletin 13.06.2000
Redaktionen slut :  02.06.2000

- DA - PE 281.819

 som nationalstat. Der er en ny stemning i hele BiH på vejen ind i det nye årtusinde. Det kroatiske
folk har vist vejen ved at stemme for fred, frihed og retfærdighed. Der er en bevægelse i retning af
virkeligt "ejerskab" hos befolkningen og i det civile samfund, således at demokratisk frihed og
økonomisk gennemsigtighed omsider rodfæster sig.

Der kunne imidlertid være opnået langt mere: politiske hindringer og forfølgelsen af snævre etniske
dagsordener fra nogle sider forhindrer BiH's befolkning i fuldt ud at høste de økonomiske og demo-
kratiske gevinster, som Dayton/Paris-aftalerne stillede dem i udsigt. EU støtter, at den højtstående
repræsentant anvender sine fulde beføjelser til at sikre fredsaftalernes gennemførelse og herunder
fjerne dem, der står i vejen for de økonomiske reformer.

Det forelagte program vil, hvis Fredsimplementeringsrådet giver sin tilslutning til det, sætte BiH's
befolkning i stand til at gøre brug af de muligheder, der står til rådighed for folk i en moderne euro-
pæisk stat, og vælge vejen til velfærd og demokratiske friheder.

Gennemførelsen af Dayton/Paris-aftalerne indebærer følgende:

– Den økonomiske reform skal fremskyndes for at undgå økonomisk sammenbrud. De politiske
partiers omklamring af økonomi og erhvervsliv skal brydes. Bestemmelserne skal forenkles
for at hjælpe iværksættere i BiH. Det skal sikres, at BiH's befolkning råder over den tele-
kommunikation, den energiforsyning og de banktjenester, de har behov for, og at de kan til-
slutte sig den nye generation inden for internet-teknologi.

– BiH skal integreres i de europæiske strukturer.

– Der skal udvikles effektive og demokratiske statsinstitutioner på grundlag af kvalificerede
offentligt ansatte og oprettes forvaltningsorganer, der på statsligt niveau kan gennemføre
Dayton-aftalens bestemmelser, således at BiH kan tjene sit eget folks interesser.

– Bestikkelse og organiseret kriminalitet skal bekæmpes, og gennemsigtigheden og ansvarlig-
heden skal øges, og i denne forbindelse skal forbindelsen mellem de politiske partier og
erhvervslivet brydes.

– Der skal oprettes et uafhængigt og upartisk retsvæsen, der sikrer retsstaten.

– Flygtningene skal vende tilbage til deres hjem i en fremskyndet og selvbærende proces.

– Personer, der er sigtet for krigsforbrydelser, og som stadig er på fri fod, skal retsforfølges.

– Omdannelsen af medierne og den offentlige radio- og tv-spredning skal fuldføres, og det skal
sikres, at medierne kan fungere uden pression og politisk indblanding.

– Militærudgifterne skal reduceres, og der skal indledes en grundlæggende omstrukturering af
de væbnede enhedsstyrker på basis af finansiel bæredygtighed og BiH's forsvarsbehov.
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– Der skal spilles en positiv rolle i processen omkring stabilitetspagten.

Gennemførelsen af Dayton/Paris-aftalerne gennem politiske, sociale og økonomiske reformer vil
bane vejen for at integrere BiH, således at det kan tilslutte sig de øvrige sydøsteuropæiske stater i
EU's stabiliserings- og associeringsproces.

* * *

Nr. 72/00
Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne

om menneskerettighederne og den humanitære situation i Colombia

Bruxelles, den 23. maj 2000

Den Europæiske Union udtrykker sin dybe bekymring over den forværring, der er sket i Colombia,
med hensyn til både menneskerettighedssituationen og den humanitære situation, navnlig det sti-
gende omfang af umenneskelig vold og grusomhed, som først og fremmest berører civilbefolknin-
gen, og som man senest har set eksempler på i Gigante og Chiquinquirá.

Den Europæiske Union fordømmer kraftigt de stadigt tilbagevendende alvorlige krænkelser og
overtrædelser af menneskerettighederne, terrorhandlinger og brud på den humanitære folkeret, som
begås af alle de væbnede grupper, og understreger, at de ansvarlige for krænkelser af menneskeret-
tighederne skal bringes for retten.

Den Europæiske Union støtter den igangværende fredsproces i Colombia og opfordrer indtrængen-
de alle de væbnede grupper til at standse alle voldshandlinger, respektere menneskerettighederne og
den humanitære folkeret og at indlede seriøse og konstruktive fredsforhandlinger med regeringen
med henblik på at skabe varig fred i Colombia.

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

* * *
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Nr. 73/00
Den Europæiske Unions erklæring
om fredsprocessen i Mellemøsten

Bruxelles, den 22. maj 2000

Det er Den Europæiske Unions opfattelse, at der er en reel mulighed for at nå frem til en retfærdig,
varig og omfattende fred i Mellemøsten på basis af de grundlæggende principper, der er fastlagt
inden for rammerne fra Madrid. Den Europæiske Union er fortsat indstillet på at arbejde sammen
med parterne herom.

Den Europæiske Union beklager den seneste optrapning af spændingerne og volden i de besatte om-
råder. Den Europæiske Union opfordrer indtrængende alle de berørte parter til at udvise tilbagehol-
denhed og appellerer til Israel og Den Palæstinensiske Myndighed om at intensivere deres bestræ-
belser på hurtigt at indgå den rammeaftale, der er bebudet i Sharm-el-Sheikh-memorandummet fra
september 1999, og afslutte forhandlingerne om en endelig status inden for den aftalte tidsfrist og
med det mod og den vilje til kompromis, som dette kræver. Den Europæiske Union ser positivt på
Israels beslutning om helt at overdrage Abu Dis, Ayzariyah og Suwahirah til palæstinensisk kontrol.

Den Europæiske Union appellerer til parterne om at afstå fra ensidige handlinger, der kan foregribe
de endelige aftaler, der er forhandlet om. Den Europæiske Union udtrykker i denne forbindelse
navnlig bekymring over den fornyede israelske bosættelsesaktivitet og vejbygning, der strider mod
folkeretten, og som yderligere besværliggør bestræbelserne på at finde løsninger. Der bør findes en
løsning i fuld overensstemmelse med den undertegnede aftale vedrørende palæstinensiske fanger,
der tilbageholdes af Israel. Den Europæiske Union gentager, hvor vigtigt det syriske og det
libanesiske spor er for en samlet løsning i regionen, og anmoder indtrængende parterne om at
fastholde deres engagement med henblik på en hurtig genoptagelse af forhandlingerne.

I afventen af en samlet løsning glæder Den Europæiske Union sig over Israels beslutning om at
trække sig tilbage fra det sydlige Libanon i fuld overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds reso-
lution 425 og 426 og giver udtryk for det håb, at dette skridt vil lette en forsoning og genopbygning
i regionen. Den Europæiske Union giver udtryk for sin fulde støtte til FN's generalsekretærs bestræ-
belser for at sikre gennemførelse af ovennævnte resolutioner. Den Europæiske Union anmoder ind-
trængende alle parter om at samarbejde fuldt ud med FN med henblik herpå. Den Europæiske
Union understreger i denne forbindelse, at alle parter til enhver tid skal tage hensyn til UNIFILs og
andet internationalt personales sikkerhed på stedet.

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

Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

GRUPPE PPE Visum: Trejelande, hvis
statsborgere skal være i
besiddelse af visum, og
tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget

AFET (M) 24.05.00 PPE C5-0166/00

GRUPPE PSE Afgørelse om revision af
de finansielle overslag

AFET (M) 24.05.00 PSE C5-0233/00

GAROT Den fælles
markedsordning for
svinekød (Ændr. forord.
nr. 2759/75/EØF)

AGRI (K) 24.05.00 PSE C5-0225/00

DÜHRKOP
DÜHRKOP

Fiskeri i de mauritiske
farvande: Aftale mellem
Det Europæiske
Fællesskab og regeringen
for Mauritius

BUDG
(M)

23.05.00 PSE C5-0253/00

JENSEN Små og mellemstore
virksomheder
(SMV):Cyperns
deltagelse i det tredje
flerårige program
(1997-2000)

BUDG
(M)

23.05.00 ELDR

BLAK Effektiviteten af
forbindelserne mellem
EU og udviklingslandene
og virkningerne af
reformen af
Kommissionen for disse
fo

CONT (M) 24.05.00 PSE

HEATON-
HARRIS

Budget 2001: Sektion III CONT (M) 24.05.00 PPE

THEATO Det finansielle instrument
EC Investment Partners:
Afslutning og afvikling af
projekter (forord.
213/96/EF)

CONT (M) 24.05.00 PPE C5-0062/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

van der LAAN Opfølgningsrapport om
foranstaltninger, truffet i
lyset af EP's
bemærkninger i
beslutningen om decharge
for 1997

CONT (K) 24.05.00 ELDR C5-0223/00

GRUPPE PPE Det Europæiske
Fællesskabs
udviklingspolitik

DEVE (K) 25.05.00 PPE C5-0264/00

VACHETTA Sikkerhed til søs:
Standarder for skibe, der
anløber Fællesskabets
havne (Ændr. dir.
95/21/EF)

ENVI (M) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0174/00

VACHETTA Sikkerhed til søs:
Organisationer, der
udfører inspektion og syn
af skibe (Ændr. dir.
94/57/EF)

ENVI (M) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0175/00

VACHETTA Sikkerhed til søs: Krav
for olietankskibe med
enkeltskrog

ENVI (M) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0173/00

GRUPPE PPE Gennemførelse af
konventionen om
beskyttelse af verdens
kultur- og naturarv i
EU-landene+

ENVI (M) 23.05.00 PPE

GRUPPE ELDR Punktafgifter, mineralsk
olie: Beskatning af
motorbrandstof til fly

ENVI (M) 23.05.00 ELDR C5-0207/00

de ROO Dæk til motorkøretøjer og
påhængskøretøjer (Ændr.
dir. 92/23/EØF)

ENVI (K) 24.05.00 VERTS/
ALE

C4-0675/97

GONZÁLEZ
ÁLVAREZ

Forbrugerbeskyttelse:
Produktsikkerhed i
almindelighed

ENVI (K) 23.05.00 GUE/
NGL

C5-0224/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

GRUPPE PPE Indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes
lovgivninger om
kosttilskud (Forslag til
direktiv)

ENVI (K) 23.05.00 PPE C5-0234/00

FOLIAS Forbindelserne mellem
EU og Macao: Efter år
2000 (Meddelelse)

ITRE (M) 25.05.00 PPE C5-0169/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Sikkerhed til søs:
Standarder for skibe, der
anløber Fællesskabets
havne (Ændr. dir.
95/21/EF)

ITRE (M) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0174/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Sikkerhed til søs:
Organisationer, der
udfører inspektion og syn
af skibe (Ændr. dir.
94/57/EF)

ITRE (M) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0175/00

GRUPPE
VERTS/ALE

Sikkerhed til søs: Krav
for olietankskibe med
enkeltskrog

ITRE (M) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0173/00

GRUPPE PSE Det Europæiske Råds
fælles strategi over for
Ukraine

ITRE (M) 25.05.00 PSE C5-0208/00

MONTFORT Iværksætterpolitik:
Flerårigt program
2002-2005

ITRE (K) 25.05.00 UEN

HAUTALA Luftforurening,
drivhusgasemissioner:
Handel med emissioner
(Grønbog)

JURI (M) 25.05.00 VERTS/
ALE

C5-0193/00

SPERONI Luftfart: Civil luftfart,
tekniske krav og
administrative procedurer
(Ændr. forord. (EØF)
3922/91)

JURI (M) 25.05.00 NI C5-0170/00
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Navn Emne    Udvalg Dato Gruppe Dok.

Lord
INGLEWOOD

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

JURI (K) 25.05.00 PPE C5-0106/00

ZIMMERLING Harmonisering af
medlemsstaternes
lovgivning om følgeret -
grafiske og plastiske
værker

JURI (K) 25.05.00 PPE C4-0251/96

GRUPPE PPE Rådets afgørelse om
oprettelse af et sekretariat
for de fælles
tilsyns/kontrolorganer -
Europol - Schengen

LIBE (K) 23.05.00 PPE C5-0230/00

GRUPPE ELDR Regionerne i EU's yderste
periferi: Gennemførlse af
traktatens artikel 299, stk.
2 (Rapport)

PECH (M) 25.05.00 ELDR C5-0247/00

NICHOLSON Bevarelse af
fiskeressourcerne:
Genopbygning af
torskebestanden i Det
Irske Hav (ICES-afsnit
VIIa)

PECH (K) 25.05.00 PPE C5-0219/00

GRUPPE EDD Punktafgifter, mineralsk
olie: Beskatning af
motorbrandstof til fly

RETT (M) 23.05.00 EDD C5-0207/00

* * *
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DOKUMENTER FRA KOMMISSIONEN

Rapporter og meddelelser

Emne     Henvisning Dok.

Beretning fra Kommissionen til Budgetmyndigheden om
situationen pr. 31. december 1999 vedrørende garantier
opført på det almindelige budget

AFET
CONT
BUDG

SEK (00) 573
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget: De europæiske standpunkter til Den
Verdensomspændende Radiokonference 2000 (WRC-2000)

RETT
ITRE

KOM (00) 86
endel.

Rapport fra Kommissionen om gennemførelse af de
overordnede økonomiske retningslinjer for 1999

EMPL
ECON

KOM (00) 143
endel.

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
vedrørende gennemførelsen af direktivet om indførelse af
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i
fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med
henblik på at informere og høre arbejdstagerne (Rådets
direktiv 94/45/EF af 22. september 1994)

JURI
ITRE
EMPL

KOM (00) 188
endel
.

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af
beslutning nr. 3052/95/EF i 1997 og 1998

ITRE
ENVI
JURI

KOM (00) 194
endel.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget: Lokal handling til fordel for
beskæftigelsen - Den lokale dimension i den europæiske
beskæftigelsesstrategi

RETT
EMPL

KOM (00) 196
endel.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet
og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen
og virkningerne af direktiv 91/250/EØF om retlig
beskyttelse af edb-programmer

JURI KOM (00) 199
endel.

Europa-Kommissionen: Reformen af Kommissionen - En
hvidbog - Del I; En hvidbog - Del II  - Handlingsplan

JURI
AFCO
TOUT
CONT

KOM (00) 200
endel.
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Ændrede forslag
(EF-Traktatens artikel 250, stk. 2)

Emne     Henvisning Dok.

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om energieffektivitetskrav for ballaster til lysstofbelysning

ENVI
ITRE

KOM (00)181
endel.
COD 990127

* * *
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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 3. til den 4. maj 2000
Bruxelles

Samlet oversigt

Emner

Kilde: PE/DGII/Suivi des actes parlementaires

E

E

E

KOM: Meddelelse
Revision af de finansielle 
overslag

Årlig rapport om de 
transeuropæiske net 1998
A5-0076/2000

Hungersnøden i Ethiopien
B5-0345/2000

KOM: Meddelelse
Udnævn. højststående 
tjenestemænd
PE M d F B5 0218/2000

KOM: Retningslinjer for 
vertikale begrænsninger
(art 81§3 TEF) A5-0077/2000

Lufttransport i Europa
A5-0075/2000

Varemærkeforfalskning og 
piratkopiering
A5-0096/2000
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Det forberedende arbejde

ECON/ Thyssen (A5-0077/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om udkast til retningslinjer for vertikale begrænsninger
Vedtagne tekster, mødet den 03.05.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-310 af 13.04.2000,
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
C5-0009/2000 -2000/2003

RETT/ Sterckx (A5-0075/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den europæiske
luftfartsindustri: fra det indre marked til globale udfordringer
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/33
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0182 - C5-0110/1999 - 1999/2113

JURI/ Fourtou (A5-0096/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens grønbog - Bekæmpelse af
varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/39
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 04.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1998)0569 - C5-0245/1999 - 1999/2179
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Det lovgivningsmæssige arbejde1

I. Procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

Førstebehandling

♦  Godkendelse med ændringer

DEVE/ Deva (A5-0065/2000)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af gyldighedsperioden
for Rådets forordning (EF) nr. 443/97 om foranstaltninger på området bistand til
hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika
Vedtagne tekster, mødet den 14.3.2000/9
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Vedtagne ændringsforslag: 4
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0443 - C5-0146/1999 - 1999/0194

Andenbehandling

♦  Godkendelse uden ændringer af Rådets fælles holdning

JURI/Palacio Vallelersundi (A5-0106/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (“Direktivet
om elektronisk handel”)
Vedtagne tekster, mødet den 16.3.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
14263/1/2000 - C5-0099/1999 -1998/0325

                                                
1 Formuleringen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets gældende 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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2. Procedure med samstemmende udtalelse

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om fri bevægelighed for personer
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9748/1999 – C5-0197/2000 – 1999/0103)

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om lufttransport
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/13
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9749/1999 – C5-0198/2000 – 1999/0104

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side(7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/14
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9750/1999 – C5-0199/2000 – 1999/0105
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den
anden
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/15
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9751/1999 – C5-0200/2000 – 1999/0106

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om visse aspekter af offentlige kontrakter
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/16
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9752/1999 – C5-0201/2000 – 1999/0107

ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om handel med landbrugsprodukter
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/17
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9753/1999 – C5-0202/2000 – 1999/0108
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ITRE/ Carraro (A5-0118/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt
angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000):
Aftale om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/18
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
(9755/1999 – C5-0204/2000 – 1999/0109

3. Høringsprocedure

♦  Godkendelse uden ændringer

AGRI/ Pesälä (A5-0081/2000)
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles
markedsordning for mælk og mejeriprodukter
Vedtagne tekster, mødet den 17.3.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-289 af 13.04.2000,
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0631 - C5-0339/1999 - 1999/0254

DEVE/ Schierhuber (A5-0105/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
indgåelse af konventionen om fødevarehjælp af 1999 på Det Europæiske Fællesskabs vegne
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/19
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0308 - C5-0148/1999 - 1999/0131
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♦  Godkendelse med ændringer

AGRI/ Maat (A5-0074/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter
Vedtagne tekster, mødet den 03.05.2000/6
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-303 af 13.04.2000,
Vedtagne ændringsforslag: 8
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0608 - C5-0047/2000 - 1999/0246

ITRE/ Matikainen-Kallström (A5-0082/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
supplerende makrofinansiel bistand til Moldova
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/20
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Vedtagne ændringsforslag: 9
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0516 - C5-0261/1999 - 1999/0213

BUDG/ Laschet (A5-0111/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
støtte til visse enheder, som det internationale samfund etablerer efter konflikter til at sikre
den civile administration af visse regioner i en overgangsperiode og gennemførelsen af
fredsaftaler
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/25
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 04.05.2000
Vedtagne ændringsforslag: 7
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0095 - C5-0118/2000 - 2000/0042
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II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Dokument Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure, frist,
grund

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om forlængelse af
gyldighedsperioden for Rådets
forordning (EF) nr. 443/97 om
foranstaltninger på området bistand til
hjemstedsfordrevne i
udviklingslandene i Asien og
Latinamerika

04/05/2000 COD I KOM's forslag 1999/0194 DEVE A5-0065/2000 Deva 4 4 Traktatens art.
251, stk. 2

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
Rådets fælles holdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om visse retlige
aspekter af
informationssamfundstjenester, navnlig
elektronisk handel, i det indre marked
(“Direktivet om elektronisk handel”)

04/05/2000 COD II Rådets
holdning

1998/0325 JURI A5-0106/2000 Palacio
Vallelersundi

0 0 Traktatens art.
251, stk. 2

retsakt anset for
vedtaget

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftaler mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0103 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE48

Bulletin 13.06.2000
Redaktionen slut :  02.06.2000

- DA - PE 281.819

II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Dokument Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure, frist,
grund

medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om fri
bevægelighed for personer

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om lufttransport

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0104 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0105 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet
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grund

Schweiziske Forbund på den anden
side(7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om
godstransport og personbefordring med
jernbane og ad landevej

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om
videnskabeligt og teknologisk
samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab på den ene side
og Det Schweiziske Forbund på den
anden

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0106 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet



OVERSIGT OVER EUROPA-PARLAMENTETS ARBEJDE50

Bulletin 13.06.2000
Redaktionen slut :  02.06.2000

- DA - PE 281.819

II. Ændringsforslag
Dokumenttitel Dato for

vedtagelse på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Dokument Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure, frist,
grund

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om visse
aspekter af offentlige kontrakter

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0107 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om handel med
landbrugsprodukter

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0108 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet
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grund

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets og - for så vidt angår
aftalen om videnskabeligt og
teknologisk samarbejde –
Kommissionens afgørelse om
indgåelse af aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden
side (7260/2000 - KOM(1999) 229 -
C5-0204/2000): Aftale om gensidig
anerkendelse af
overensstemmelsesvurdering

04/05/2000 AVC Rådets forslag 1999/0109 ITRE A5-0118/2000 Carraro 0 0 art 300§2
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr.
1255/1999 om den fælles
markedsordning for mælk og
mejeriprodukter

03/05/2000 CNS Rådets forslag 1999/0254 AGRI A5-0081/2000 Pesälä 0 0 art 37
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets afgørelse om
indgåelse af konventionen om
fødevarehjælp af 1999 på Det
Europæiske Fællesskabs vegne

04/05/2000 CNS Rådets forslag 1999/0131 DEVE A5-0105/2000 Schierhuber 0 0 art 37
afgørelse fra

Rådet
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grund

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr.
1255/1999 om den fælles
markedsordning for mælk og
mejeriprodukter

03/05/2000 CNS Rådets forslag 1999/0246 AGRI A5-0074/2000 Maat 7 8 art 37
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets afgørelse om
supplerende makrofinansiel bistand til
Moldova

04/05/2000 CNS Rådets forslag 1999/0213 ITRE A5-0082/2000 Matikainen-
Kallström

9 9 art 308
afgørelse fra

Rådet

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om støtte
til visse enheder, som det internationale
samfund etablerer efter konflikter til at
sikre den civile administration af visse
regioner i en overgangsperiode og
gennemførelsen af fredsaftaler

04/05/2000 CNS Rådets forslag 2000/0042 BUDG A5-0111/2000 Laschet 7 7 art 308
afgørelse fra

Rådet

Vedtagne lovgivningsmæssige
betænkninger i alt

14

Vedtagne ændringsforslag i alt 28
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Fælles beslutningsprocedure
førstebehandling: COD I

4

Fælles beslutningsprocedure
andenbehandling: COD II

0

Høring CNS 24
Kilde: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Budget

♦  Meddelelse fra Kommissionen

Revision af de finansielle overslag (Interinstitutionel aftale af 6. maj 1999)
Protokol fra  mødet den 14.3.2000/11
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
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Den politiske kontrol2

1. Meddelelser, redegørelser og rapporter fra de andre institutioner samt
redegørelser til Formandskonferencen, hvor alle medlemmer har adgang

♦  Meddelelser, redegørelser

♦  KOMMISSIONEN

Udnævnelse af højtstående tjenestemænd i Kommissionen
Protokol fra  mødet den 03.05.2000/
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000

♦  RÅDET OG KOMMISSIONEN

UEN, GUE/NGL, PSE, Verts/ALE, PPE-DE (B5-0345, 0348, 0360, 0392 et 0395/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om hungersnøden i Etiopien
Vedtagne tekster, mødet den 03.05.2000/10
Rådets holdning: CRE 3-161, 3-172 af 12.04.2000
Kommissionens holdning: CRE: 3-162 af 13.04.2000,
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

♦  Rapporter fra andre institutioner om et område, hvor Europa-Parlamentet skal høres

RETT/ Hatzidakis (A5-0076/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om transeuropæiske net
- årsberetning 1998 i medfør af artikel 16 i forordning nr. 2236/95 om generelle regler for
Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net
Vedtagne tekster, mødet den 04.05.2000/29
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0410 - C5-0010/2000 - 2000/2004

                                                
2 Beslutningerne er ordnet efter mødedokumentetnummer.
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2. Spørgsmål til Rådet og/eller Kommissionen

PPE-DE (B5-0218/2000)
Udnævnelse af højststående tjenestemænd i Kommissionen
Protokol fra  mødet den 14.3.2000/15
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE af 03.05.2000
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Mødeperioden fra den 15. til den 19. maj 2000

Strasbourg

SAMLET OVERSIGT

Kilde: PE/DGII/Suivi des actes parlementaires

Emner

E

E
E

Guatemala
B5-0438/2000

Iran
B5-0436/2000

Burma
B5-0437/2000

Fillippinerne
B5-0434/2000

Sri Lanka
B5-0433/2000

Zimbabwe
B5-0415/2000

Sierra Leone
B5-0432/2000 Ækvatorial-

Guinea
B5-0435/2000

Ophør af Le Pens 
mandat

Højtstående
tjenestemænd
B5-0399/2000

Fattige landes gæld
B5-0417/2000

Ikke-spredningstrak-
taten B5-0439/2000

MOX -Sellafield
B5-0416/2000

Fælles valuta i GR
A5-0135/2000

KOM: Reform af bistand 
til tredjelande 

Bekæmpelse af svig A5
0116/2000

HøjhastighedstogA
5-0112/2000

Medlemsstaternes 
økon. politikker
A5-0134/2000

Forsikring
 A5-0104/2000

Off. Virksomheder
 A5- 0109/2000

Radiospektrum
 A5-0122/2000

Europ. principper for 
rummet A5-0119/2000

Et europæisk forsk-
ningsrum A5-0131/2000

Handel med kvinder 
A5-0127/2000

KOM: FBF 2001
EP's  budgetoverslag 
2001 A5-0121/2000

Telesektoren 
A5-0094/2000

Stabilitet og 
konvergens
A5-0108/2000

Beijing-plan
A5-0125/2000
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Det forberedende arbejde

ECON/ Randzio-Plath (A5-0109/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om et udkast til direktiv om
ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser
mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/30
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-145
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
SEC(1999)0404 - C5-0102/2000 - 2000/2065

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0122/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den videre udvikling
inden for radiospektrumpolitikken – resultaterne af den offentlige høring om grønbogen
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/41
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-272
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0538 - C5-0113/2000 - 2000/2073

ITRE/ Alyssandrakis (A5-0119/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsdokument: På vej mod
sammenhængende europæiske principper for rummet
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/45
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-284
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
SEC(1999)0789 - C5-0336/1999 - 1999/2213
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ITRE/ Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod et europæisk
forskningsrum
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/48
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-308
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(2000)0006 - C5-0115/2000 - 2000/2075

FEMM/ Sörensen (A5-0127/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om fremtidige initiativer i kampen mod handel med kvinder
Vedtagne tekster, mødet den 19.05.2000/6
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-303
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1998)0726 - C5-0123/1999 - 1999/2125
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Det lovgivningsmæssige arbejde

I. Procedurer

1. Den fælles beslutningsprocedure

Førstebehandling

♦  Godkendelse uden ændringer

ENVI/ uden betænkning (C5-0091/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF for så
vidt angår foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/6
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(2000)0042 - C5-0091/2000 - 2000/0040

♦  Godkendelse med ændringer

ENVI/ Roth-Behrendt (A5-0117/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
regler for forebyggelse og bekæmpelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/10
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-145
Vedtagne ændringsforslag: 47
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1998)0623 - C4-0025/1999 - 1998/0323

RETT/ Savary (A5-0113/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle
tog
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/30
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-296
Vedtagne ændringsforslag: 41
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0617 - C5-0301/1999 - 1999/0252
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Andenbehandling

♦  Godkendelse uden ændringer af Rådets fælles holdning

ENVI/ i form af skrivelse (C5-0179/2000)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring og om ændring af Rådets direktiv
70/156/EØF
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/6
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
5378/1/2000 - C5-0179/2000 -1999/0007

♦  Godkendelse med ændringer af Rådets fælles holdning

DEVE/ Martínez Martínez (A5-0114/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik
på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udviklingssamarbejdet med
Sydafrika
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/6
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-101, 1-104, 2-071
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
5095/2/2000 - C5-0100/2000 -1999/0070

Tredjebehandling

♦  Godkendelse af Forligsudvalget fælles udkast

DELE/ Rothley (A5-0130/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og om ændring af direktiv 73/239/EØF
og 88/357/EØF (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv)
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-085
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
C5-0155/2000 -1997/0264
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DELE/ González Álvarez (A5-0128/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for de
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/8
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-267
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
C5-0105/2000 -1998/0202

DELE/ Smet (A5-0129/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 93/104/EF om ændring af Rådets direktiv 93/104/EF
om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, for at omfatte sektorer
og aktiviteter, der er undtaget fra dette direktiv
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/9
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-169
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
C5-0183/2000 -1998/0318

2. Høringsprocedure

♦  Godkendelse uden ændringer

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 3072/95 om den fælles markedsordning for ris
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/11
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0122/2000 - 2000/0046
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AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr. 845/72 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af
silkeormslarver
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/14
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0124/2000 - 2000/0048

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 2467/98 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/15
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0125/2000 - 2000/0049

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75 om den fælles markedsordning for svinekød
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/16
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0126/2000 - 2000/0050

ENVI/ Jackson (A5-0120/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
indgåelse på Fællesskabets vegne af den nye konvention om beskyttelse af Rhinen
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/6
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0061 – C5-0168/2000 – 2000/0037
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LIBE/ Karamanou (A5-0110/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ fra Republikken Finland
med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om fastlæggelse af medlemsstaternes
indbyrdes forpligtelser med hensyn til tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere
Vedtagne tekster, mødet den 19.05.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-313
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
12488/1999 – C5-0319/1999 – 1999/0823

♦  Godkendelse med ændringer

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr. 1766/92 om den fælles markedsordning for korn
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/8
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Vedtagne ændringsforslag: 5
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0121/2000 - 2000/0045

AGRI/ Jeggle (A5-0115/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
fastsættelse for produktionsåret 2000/2001 af visse sukkerpriser og af standardkvaliteten for
sukkerroer
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/12
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-059
Vedtagne ændringsforslag: 2
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0077 - C5-0123/2000 - 2000/0047

AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
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
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/17
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Vedtagne ændringsforslag: 18
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0576 - C5-0280/1999 - 1999/0236
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AGRI/ Schierhuber (A5-0124/2000)
Rådets forordning om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til
fiberproduktion
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/25
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 1-076, 1-079, 2-084, 2-090
Vedtagne ændringsforslag: 19
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0576 - C5-0281/1999 - 1999/0237

AFET/Procedure uden afgivelse af betænkning (C5-0222/2000)
Rådets afgørelse om ekstraordinær finansiel bistand til Montenegro
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Vedtagne ændringsforslag: 9
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(2000)0288 – C5-0222/2000 – 2000/0114

LIBE/ Buitenweg (A5-0136/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/65
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-193
Vedtagne ændringsforslag: 60
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253

PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0101/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
indførelse af kontrolforanstaltninger for fartøjer, hvis flagstat ikke er kontraherende part i
Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO)
Vedtagne tekster, mødet den 19.05.2000/16
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 5-059
Vedtagne ændringsforslag: 3
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0570 - C5-0041/2000 - 1999/0231
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PECH/ Varela Suanzes-Carpegna (A5-0103/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om
femte ændring af forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af
fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer
Vedtagne tekster, mødet den 19.05.2000/18
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 5-076
Vedtagne ændringsforslag: 1
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0636 - C5-0038/2000 - 1999/0255

♦  Afgørelse om udsættelse af afstemning til næste mødeperiode

LIBE/ Schmid (A5-0107/2000)
Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre
betalingsmidler end kontanter
Protokol fra mødet den 17.5.2000/7
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: foreligger ikke
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0438 - C5-0066/2000 - 1999/0190

3. Udtalelser i henhold til EF-traktatens artikel 122

ECON/ Goebbels (A5-0135/2000)
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om
Grækenlands indførelse af den fælles valuta pr. 1. januar 2001 (EF-traktatens artikel 122, stk.
2)
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/27
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-128, 3-130
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
8350/2000 – KOM(2000)0274 – C5-0226/2000 – 2000/0110
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring af
Rådets direktiv 70/220/EØF for så
vidt angår foranstaltninger mod
luftforurening forårsaget af
emissioner fra motorkøretøjer

17/05/2000 COD I 2000/0040 ENVI C5-0091/2000 ENVI 0 0 Rådet kan
vedtage den
foreslåede
retsakt, jf. art.
251, stk 2 TEF

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
regler for forebyggelse og
bekæmpelse af visse overførbare
spongiforme encephalopatier

17/05/2000 COD I 1998/0323 ENVI A5-0117/2000 Roth-
Behrendt

48 47 Rådet fastlæg-
ger sin fælles
holdning, jf. art.
251, stk. 2 TEF

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om interoperabilitet i
det transeuropæiske jernbanesystem
for konventionelle tog

17/05/2000 COD I 1999/0252 RETT A5-0113/2000 Savary 34 41 Rådet fastlæg-
ger sin fælles
holdning, jf. art.
251, stk. 2 TEF
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Rådets fælles holdning fastlagt af
Rådet med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning om motorkøre-
tøjers afskærmning fortil mod under-
køring og om ændring af Rådets
direktiv 70/156/EØF

17/05/2000 COD II 1999/0007 JURI In dstilling i
form af en
skrivelse

JURI 0 0 Retsakten anses
for bvedtaget, jf.
art. 251, stk. 2
TEF

Europa-Parlamentets lovgivnings-
mæssige beslutning om Rådets fælles
holdning med henblik på vedtagelse
af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om udviklingssamarbej-
det med Sydafrika

16/05/2000 COD II 1999/0070 DEVE A5-0114/2000 Martínez
Martínez

2 2 Frist på 3
måneder + (1),
art. 251, stk. 3,
TEF
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om
ansvarsforsikring for motorkøretøjer
og om ændring af direktiv
73/239/EØF og 88/357/EØF (fjerde
motorkøretøjsforsikringsdirektiv)

16/05/2000 COD III 1997/0264 DELE A5-0130/2000 Rothley 0 0 Frist på 6 uger
for eventuel
vedtagelse af
retsakten, jf. art.
251, stk. 5, TEF

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
Forligsudvalgets fælles udkast til
Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning om en
overvågningsmekanisme for de
gennemsnitlige specifikke CO2-
emissioner fra nye personbiler

17/05/2000 COD III 1998/0202 DELE A5-0128/2000 González
Álvarez

0 0 Frist på 6 uger
for eventuel
vedtagelse af
retsakten, jf. art.
251, stk. 5, TEF
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 93/104/EF om ændring af
Rådets direktiv 93/104/EF om visse
aspekter i forbindelse med
tilrettelæggelsen af arbejdstiden, for
at omfatte sektorer og aktiviteter, der
er undtaget fra dette direktiv

17/05/2000 COD III 1998/0318 DELE A5-0129/2000 Smet 0 0 Frist på 6 uger
for eventuel
vedtagelse af
retsakten, jf. art.
251, stk. 5, TEF

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr.
3072/95 om den fælles
markedsordning for ris

16/05/2000 CNS 2000/0046 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
845/72 om særlige foranstaltninger
til fremme af avlen af
silkeormslarver

16/05/2000 CNS 2000/0048 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Rådet vedtager
retsakten
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr.
2467/98 om den fælles
markedsordning for fåre- og gedekød

16/05/2000 CNS 2000/0049 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
2759/75 om den fælles
markedsordning for svinekød

16/05/2000 CNS 2000/0050 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 0 0 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets afgørelse om
indgåelse på Fællesskabets vegne af
den nye konvention om beskyttelse
af Rhinen

17/05/2000 CNS 2000/0037 ENVI A5-0120/2000 Jackson 0 0 Rådet vedtager
retsakten
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
initiativ fra Republikken Finland
med henblik på vedtagelse af Rådets
forordning om fastlæggelse af
medlemsstaternes indbyrdes
forpligtelser med hensyn til
tilbagetagelse af
tredjelandsstatsborgere

19/05/2000 CNS 1999/0823 LIBE A5-0110/2000 Karamanou 0 0 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EØF) nr.
1766/92 om den fælles
markedsordning for korn

16/05/2000 CNS 2000/0045 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 5 5 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets lovgivnings-
mæssige beslutning om forslag til
Rådets forordning om fastsættelse for
produktionsåret 2000/2001 af visse
sukkerpriser og af standardkvaliteten
for sukkerroer

16/05/2000 CNS 2000/0047 AGRI A5-0115/2000 Jeggle 2 2 Rådet vedtager
retsakten
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
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

16/05/2000 CNS 1999/0236 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 17 18 Rådet vedtager
retsakten

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

16/05/2000 CNS 1999/0237 AGRI A5-0124/2000 Schierhuber 19 19 Rådet vedtager
retsakten

Rådets afgørelse om ekstraordinær
finansiel bistand til Montenegro

18/05/2000 CNS 2000/0114 AFET C5-0222/2000 AFET 0 9 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets direktiv om
gennemførelse af princippet om
ligebehandling af alle uanset race
eller etnisk oprindelse

18/05/2000 CNS 1999/0253 LIBE A5-0136/2000 Buitenweg 60 60 Rådet vedtager
retsakten
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
indførelse af kontrolforanstaltninger
for fartøjer, hvis flagstat ikke er
kontraherende part i Organisationen
for Fiskeriet i det Nordvestlige
Atlanterhav (NAFO)

19/05/2000 CNS 1999/0231 PECH A5-0101/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

3 3 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets forordning om
femte ændring af forordning (EF) nr.
850/98 af 30. marts 1998 om
bevarelse af fiskeressourcerne
gennem tekniske foranstaltninger til
beskyttelse af unge marine
organismer

19/05/2000 CNS 1999/0255 PECH A5-0103/2000 Varela
Suanzes-
Carpegna

1 1 Rådet vedtager
retsakten

Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning om
forslag til Rådets afgørelse om
Grækenlands indførelse af den fælles
valuta pr. 1. januar 2001 (EF-

18/05/2000 Udtalelse i
medfør af

art. 122 TEF

2000/0110 ECON A5-0135/2000 Goebbels 0 0 Rådet vedtager
retsakten
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II. Ændringsforslag

Dokumenttitel Dato for
vedtagelse

på
plenarmødet

Procedure Reference Antal vedtagne
ændringsforslag

Næste etape

Type Nummer Korresp. Mødedok. Ordfører Korresp. på mødet Procedure,
frist,

begrundelse
traktatens artikel 122, stk. 2)

Vedtagne lovgivningsmæssige
betænkninger i alt

23

Vedtagne ændringsforslag i alt 207

Fælles beslutningsprocedure:
førstebehandling  COD I

88

Fælles beslutningsprocedure:
andenbehandling  COD II

2

Høring CNS 117

Kilde: PE/DG II/Suivi des actes parlementaires
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Budget

♦  KOMMISSIONEN

Foreløbigt forslag til almindeligt budget for regnskabsåret 2001
Protokol fra  mødet den 16.05.2000/9
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-032

BUDG/ Ferber (A5-0121/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og
udgifter for regnskabsåret 2001
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/10
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-028
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Den politiske kontrol

1. Meddelelser, redegørelser og rapporter fra de andre institutioner samt
redegørelser til Formandskonferencen, hvor alle medlemmer har adgang

♦  Meddelelser, redegørelser

♦  KOMMISSIONEN

Reform af bistanden til tredjelande
Protokol fra  mødet den 16.05.2000/16
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-174, 2-176, 2-181

♦  RÅDET OG KOMMISSIONEN

PSE, ELDR, PPE-DE, Verts/ALE (B5-0415, 0419, 0424 og 0429/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Zimbabwe
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/35
Rådets holdning: CRE: 3-171, 3-182
Kommissionens holdning: CRE: 3-172, 3-183
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

♦  Rapporter fra andre institutioner om et område, hvor Europa-Parlamentet skal høres

CONT/ Bösch (A5-0116/2000)
Europa Parlamentets beslutning om Kommissionens årsberetning for 1998 om beskyttelse af
Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig
Vedtagne tekster, mødet den 16.05.2000/32
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-065
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0590 - C5-0058/2000 - 2000/2032
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RETT/ Savary (A5-0112/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens beretning til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen og virkningerne af direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i
det transeuropæiske system for højhastighedstog
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/53
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-296
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
KOM(1999)0414 - C5-0207/1999 - 1999/2165

ECON/ Katiforis (A5-0134/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens henstilling om de overordnede
retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker i 2000
(udarbejdet i henhold til EF-traktatens artikel 99, stk. 2)
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/16
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-038
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(2000)0214 – C5-0218/2000 – 2000/2119

ITRE/ Paasilinna (A5-0094/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,
Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om femte rapport om
gennemførelsen af EU's lovpakke for telesektoren
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/37
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-272
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0537 - C5-0112/2000 - 2000/2072

ECON/ Langen (A5-0104/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af Kommissionens forordning nr. 3932/92 om anvendelsen af
traktatens artikel 81, stk. 3 (ex artikel 85, stk. 3), på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis på forsikringsområdet
Vedtagne tekster, mødet den 19.05.2000/20
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 5-087
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
KOM(1999)0192 - C5-0254/1999 - 1999/2183
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2. Aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0432, 0444, 0448, 0456 og 0465/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sierra Leone
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/85
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-226
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0433, 0449, 0457, 0466 og 0474/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Sri Lanka
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/87
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-235
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, UEN, PSE, PPE-DE, GUE/NGL, Verts/ALE (B5-0434, 0442, 0454, 0458, 0467 og
0473/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Filippinerne
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/89
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-268
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0435, 0455, 0459 og 0468/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Ækvatorialguinea
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/91
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-268
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, EDD, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0436, 0440, 0447, 0450, 0460 og
0469/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Iran
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/93
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-268
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
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ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0437, 0446, 0451, 0461 og 0470/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Burma
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/95
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 4-268
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE, GUE/NGL (B5-0438, 0443, 0452, 0463 og 0471/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om Guatemala
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/100
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 

ELDR, Verts/ALE, PSE, PPE-DE GUE/NGL (B5-0439, 0445, 0453, 0464 og 0472/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om ikke-spredningstraktaten
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/102
Rådets holdning: uden forhandling
Kommissionens holdning: uden forhandling
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

3. Spørgsmål til Rådet og/eller Kommissionen

ELDR, PPE-DE, PSE (B5-0399, 0412 og 0413/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om udnævnelse af højtstående tjenestemænd i
Kommissionen
Vedtagne tekster, mødet den 17.05.2000/5
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE 3-114, 3-124 af 03.05.2000
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

PSE, ELDR, PPE-DE (B5-0416, 0418 og 0425/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om forfalskning af oplysninger vedrørende MOX-brændsel i
Sellafield
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/28
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 2-302, 2-313
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
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PPE-DE, ELDR, PSE (B5-0417, 0420 og 0428/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om fattige landes udlandsgæld
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/33
Rådets holdning: CRE: 3-145, 3-166
Kommissionens holdning: CRE: 3-155, 3-167
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■

4. Initiativbetænkninger

ECON/ Pomés Ruiz (A5-0108/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om den årlige vurdering af gennemførelsen af stabilitets- og
konvergensprogrammerne
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/23
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-049
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja    Nej ■
2000/2041 INI

FEMM/ Smet-Gröner (A5-0125/2000)
Europa-Parlamentets beslutning om opfølgningen af Beijing-handlingsplanen
Vedtagne tekster, mødet den 18.05.2000/59
Rådets holdning: foreligger ikke
Kommissionens holdning: CRE: 3-320
Retsakt med finansiel indvirkning på Unionens budget:   Ja ■    Nej 
2000/2020(INI)
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Diverse afgørelser

Ophør af Le Pens mandat
Parlamentet ville først tage stilling til dekretet om mandatophør, når fristen for at appellere
afgørelsen til det franske Statsråd var udløbet, og når sidstnævnte i givet fald havde truffet
afgørelse.
Protokol fra  mødet den 18.05.2000/6

* * *


